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COl'JGRESSO .NA(~IONAL
Presidência

Convocação de sessão conjunta ,ara apreciação de "veto"

O PreslClent.e .do scnano .Fe-deral, nos têrrnos do artigo 70, i 3. o, da
Constltulção .I)'ederlll, c elo artigo 45 do ,RegImento Comum, .convoca ,as
duas Casas do Congre~so Nacional para, em sessão. conjunt.. a reauzar.se
no dia 25 do corrente mês, às 21 noras, nneomcío da Câmara dos Depu.
tados, conhecerem elo veto presidenciai no Pr~Jeto de Lei CU.' 3.140, de
1953, na Cãmal'a dos r-eputacos, e n. o 175, de 1056, no Senado Pcoerall
que v-sa li situacão de reformados os asiíados aos Forças Armadas e ela
outras provtnénetas.

SenaL10 F'eder:1l, em 2 de Julho d<l lS57.

Senador Vitermo FreirIJ

r,•. Secretário, no exercicic da PresidêncIa

Convocação de Sassi'c Conjunta para allreciação de "V2tO~

'o P:esi';.r,~e cl~ i'ie,1ad{,Federz.l. ncs têrmosdo art. 70. § 3.", ca
CO\)StltUlÇ8.0 F'€'Cle:'ll e do art. 45 do Regimento comum, conveca "3
duas e~:J.S dt': (\")!;frrt~s...~ Nacloual para, em sessâo conjunta, a 'real12D.l'.se
no ~ja JG do "O.l·rente mes às 21 horas, no ed:fLlo da Cimara dos D":J~'
tados conhe~E.r';I' oc veCt prestdencml ao. Projeto de Lei in"~ 2.150,:e
1i>5';, na Cà':1~ra dos Dellutadc~, e n" 148, de 1950 no8-enadc Fet:er>"I
que i:llsni)e ~N."H a CO'ltr.gf·rn i:le tempo d-JS desembargadores ncmeacos
pala a Cl m,,-,s'cã. d<J qutr.to dos lugares do Tribunal de Jw:tiça do J.,)l,i
tri'o F·e.:<cr:·!,

Senado F'ederal em :l de julho de 1957.

Senador /lpolemo Sales,

Yic.c.?tesldtn:e, no eX8rclcioCla Presidência

"Quando elo encaminhll.mento ·da
mensagem dQ Executivo de que resul '
teu .0 projeto em nprê~o; .não existia
ainda·a. Lei nó" 2.370, de ~9S4, qur
re<nlla a Ulatll'!daàedOll' ml1!tares.

t.,'S.e di))~oma prevê, no' artigo 27 t
reforma ex-cHleirldo. mllitlirjulgade.,
iDl'álido ou .fls!camen:" incapaz .parll
o_,."(lrvi~t"I :\t~~l(', d!,,-4:'~,F'l\T'roqs', ,~.."",,~oo1."l~
., No .. artig<l.33,.estabelcceaigrMua
çãoou pÔ$to·emque aerâoÍ'eformadGl
par in~'alldez;.. ' ' .. '

Relatório. n, 19, de 1957
Da Comissâo ãlista, incumbida

dereZCltar o veto oposto pelo Se
nhor Presidente da. Repubtic« ao
Proieto de Lei da Càmar« número
3.140-C, de 1953 lno'Sellado nJi
mero 175. de 1956), que !la"s" à
snuacão de retrmnaàcs os .asila.
dos das Fôrcas Armadas e dei ou
tras providéitcias,

R-elator: Sr. Sérgio Marinho,

O .Senhor Presidente da RepÚblica,
no U50 .das' a.ribuíçôes .que lhe confe
rem os artigos 70, § 1.0 e 87, n, da
Constituição Federal, resolveu, -e 6 féz
d-entro doorazo con.stitncional, negar
$unção ao Projeto de Lei da Cimal'a
n," 3,1'10-C,de 1953 (no Si!nado nú
mero 175. de 1956). Que detRl:mlna
passem à situacão de reform:lc\os os
asilados da,,; Pôr,,,, Armad"5 ebndo
~ar~ isso outras DI'uvidênc:aoS.

o PnOJt'IO VET.\!>C

E' o seguinte o pNjc~ vetado:

·Art. 1.° Passam à situação de re
formados, por tnvalidez, osmilltares
que toram Rsllados. nos termos i:lo § 3,'
1:10 a1't. 15 do. Ilecl·eto·lei n,· 197, de
22 de jaaeÍlo c1e 19:1B. e qUe S~ lnva.
lid:l.l'o.mantes da vigência do' Decre·
to-lei n.· 3.941), .c;le 16 de c;lezembro de
19.;,1; e à dC·.rienslolJi&ta.; do Estaelo,
ns espôsn:s.viÚl'a5 e filhos de nsllad(\~
que ora' sejam beneficiária.s de et.!l.pnS
nos têrmoo dOIS arts, 311 e 313 cio Có
digo de :Ve.ncinl:entoa e ·Vantagensdos
l\Wltares,.

Par.ágrafo único .. Os refcrmados r.ão
compreendidos no presente artigo. que
:fnl'enl'·~Íll1ado5, tendo em vistq o l 4,'
do·att;'.'76 do Decreto·lei n,' 3,940, tle
16 'de''' .dezembro de 1941, ~oiurã~ dos
~t'efic1cs .tla.. presenteleL .

Art,·· 2.° oa provent<l.'l.dc~. in.m.tarc~

Cle que'-tra.ta esta lel' serão c~ com·
llreenàldo,s' pelo Código de VeIlcimen-

tose Vantagens dos MlIitares, . em
seus arts. ns. 289 a. 313: e a pensão
dos pensíontsjas será constitul1:l por
um quantttntlvo de alimentação igual
ao valor da etaPa fixada para a Ca
pital Federal no semestre anterior a
que se referir a pensão,

Parágrafo único. Para efeito. da
etapa especial ínstítuída pelo art. 309
do Código de Vcncimentos e Vanta·
gens cios. Militares consideram-se como
mcléstlas ccntoglosas e íncuráveís a
lepra, tuberculose ativa, alienação
mental. neoplagía maligna, cegueira e
paralisia, .

Art. 3,° Esta lei entrará em vigor a
1 de janeiro de 1957, revogadas as
di>cpcs:ções em contrário,

JcrS:l:IFIC.\:l:lVAS DO PROJET'O

De inlc!ativa do .Poder Executivo,
~or fôrça da Me~.:s~·em n.o 206, r:Ie 1~

di' maio de 1953. disse o então Presl
d.ente· GolÚlioV::.rgas que o antepro·
jeto. tol elaooJl'udo cem li ~fjnai1dade

de establl.!zar a situação de velho,
servidores da. pátria como· medJdade
sã jU5tt,a, a.lterando dispositivo de
Lei. u:n tailtL' obscl-eta, oara oremiar
àqueles que relembram na. sua ve·
lhice, as ~itmas do Exército .!\ntl~o
cujas tradições têm sIdo o ~tla::áglo

do El:êrclto contemporâneo,. colocar:'
do-(,~. em 1"'1.l~ldSld,,~p e· nrli.eii.'·~~m
os invalldados atualmente e ampa"
dos por lei que lhes ~Sl'le~'l'~ums

!'"e...·.::"n~n a~(1:'1;:elaci.o!'a". .
Tramltação- .Oriundo de" !\1ellS:l

~em do Executivo de n,L20ô, ele 195::L
é lido em 1.2 ·dc .m~!o de 195~ ,.,,,1 r

clesps.chado às Comlssõesc:\eConstl~

tulçiLce Justiça,' dé'SegUrança Nwcic·
nal. de Sailde'Pllblicaede Fir.an~~~

Com pirece::esfavorável.s· das CO"
missões acima'. citadas entra o .Pro-.
jeto em l' dls.ltlsSâo.recebendo 7
emendasoferecldafl n·elo~ .. !)f>t)utad(l;'
Vnnd~rlel •. Jú,nll,lr' ,I' .. Geraldo ·F.lgttelra
'(')1\stn; 'retornEU1do U Ccmlss6es téc
nicae. . .

Tendo> pareceres ravorãvets das co.\. Assim, o militar inválido está sen
missões de C<lll,StituiÇão e JLlSC!Ça, <.!-e C1c> reiDJ'lU~dD, .de acôrdo com os ar
Segurança NaclOnal e lie Saulle Pu- tlgOS ela leI &~JO~a cíta.,a.
bUca e com parecer contrárJo da Co-qumpre assinalar, que os inval;da_
missão de fInanças às emendas 1 -Id,os ja se. encontram amparados PóO
:l - 3 - o - 6 e :7 e ravoravet à uma pr:mQÇ:Lo, no mmímo ao posto
de n.O }, ent.rR o pro.Jeto. em seglll.ld::'.

1

de. .3.°. s.arg;;~to,. p.elO...artigc 3~ 11..
discussão sendo ,aprovad(J com a Lej n," 2,370, ce 9 de dezemcro ae
emend:- n.o 4, rejeitadas as de ns. 1 !9J4 .•, Em consecüencía .12, gozam cos .
e 2, nao tendo sld~ objeto de. delít.e- 1J)~n~.lclo.s dos al·tl;ros 3·CO ou 3'C~ (lll
raçao as de ns.3, 0, 6 e 7, que a Co. ~ Código de VencImentos e vama rens
m~,ão de. Finanças.. ccnsíderou ün-I ~os MilicaNs, Isto e, benerícíos 'q;l~
pertinentes, lhes cabem de medo íntecral e 1'1a:Jl

Aprovado, afir.aL com aquela en~er,- I uma. série de I'3maJel1.5
Q

cón.st~~te.5
ela, foi envjad~ao Scn~~o com o Oh- idas ;et:tpas ~:s asilado".
CIO de n,' 1.804, de19oü. I Assim sendo os militares refccma-

No ~S.e!lad·o, é~ lido· na. ,s·ess~.a ,ele '2r
j : dcs, asila~os, j~, se enconuam .ern

d~aJosto de 1906 e ctespach,adc as co-I!,a;e _da l~g:sI":ça_ em vigor, em 31.
1111,550eS de Segurança Nac:onal e de I,a~çaV. pl'lvJlegla.da lelativamer.tc aoa
Fln.a!1~a.sj c~1de l'ec-et·2U 03,!.;cer ta .. :,m.llltal'es. ref"O'rmad.>.'::" não aSll?d'C'5.
vorave;, "...• ... i O p"o]eto cllneeàe :i eSllô<sa c de-

.Em lO de m'Jo r,~ !~lo', (:J.'" ••'.".\:.('~ i pe;1dent-es do) a.;::lao.o, ocitUlo." &,I

d.oRequer.:mento 159,. é ,!olicltada no-.> ./.v"ntagens O.'[} pe:lSiOnls. t.a. que v).:~iam
t.ermoól do., arts. 126, letra " c !55 a soma.r~5-e. aos P=Ov~ntos do· ,refor~

letra a,do Regimento Inierr.u d" 5e-1 ma~o, asilado, consagrando Uma ano.
nado !\ audiência da Comi.ss§.<.l de mal:a em rn:lterla de Inn.sã" cu~
Coru:titu!ção e Just:~a qUe julgou, el:- c-:Jnstitu:ndo he,ança mUitar \\iCi
~ã., o t):TjZ"o C~1~s+1tl1f':~r..~1· _ri!" 1'1-; 'clJ E~:anIto dos ~rIl;t\"t':'e"')

Em.ll de Junho. de 1957 l! aprovado nã,o deve Jamais aer Mf~!;da··;ni
e e::.,rbdo_à s~nç.lc cem a. J\~en.sügep'. ,n09:, de CO:'1::'ar.1jnte.
ll..o 106 do. mesmom,~s t~nda sido N~o. E.ll·ece. c.;:ortuna l'lem jt.::si:t 11
vst~~ope!G' Sr .•P:'es:dentc da R-e· conce~ao. e!ll/face da desigual::l!l.de
pub.lca. . que 5" .crlar:? entre aclS&Se do; re.

RAZÕES Il:l mo> .' fo~ma<los... Ilsiládos e aquêles que'pa.i_
". sa, am ou ""eram a passar do S{l'I'lço

JuslWcar.dc o v~to,as:;tm se ex-li ativo à .'lit1Ul~ão .de reformados ~
pl't:!!sou " SI', P:'esldentoe..íla Repú·. me~te .c~m GIl provent06 desta con~
bllca: d1çao,

São estas as razões, de acÔrdo cODl
.1) pronunciament.oQOIl, órgãos C1)m.·'
pete~tes, . que· me levaram a negar
sançao ao projeto em Cll.USa,a.s quall
ora. SUbmeto à' eleva.da a.pl'<'claçlio.
doa Senhtlres Mambroa do· Co"~
Nacional". ".

Senado Federal, em 10 de Julhó (j_
1~57, - Gilberto- Mlll'in1Ul, Pt'elllden: .
te.;_ Sé~ Marinho, 'aelato%',~ ··
Gome., de' OllveITa~.-·. Vlct"rlno Cor•..
TiJ,a • ...., Guilherme Mac1uzdo. _ z.e.1I-' .:_
n~ ClZI'doso. "
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uu;; ,',,1, I I Uuti

p!::> 1)

\7:e~rn d~ Melu I.t:~·:~1'

Cu, C:;lf\'alll0 - ,,' .;t: l~lCtJ.

UON

cunou i.acerca - /,WÚ.
."'I.U.lllll b.L'l'e.u - ~·;L.;C J"laer...
C:u.rcn u:.! LUS: a - v.ce c.cer,
NIJ'·· ~>~ ":l4l."'n .. Vtct' L70et
S2f,Ü:,:Tl.uudo 'A11ctrod,~ - V~ce..Líder.
R·Ui ~~jjlOt.l - VZce~L.uJ.Cl.

Mal'lO Ü'üimnràC's - llleot-I..zder.

P" /j

d:lt.:,la Ram~~ '- l,.:aCl

cnUi H~ L-~\Jun~tJf>..s - ~'tce·1.1de'.

~el'g.u ~1õ.lg"'1UWl~S - v~ce~Ltae'.

1\ ••rEo ~ée lloJ'Ucn _ Vlce-uue, ••
JlJSU? üe SUU7-H - Vlce· uiaer
li'lcor.aOD RUI1J!ll -Vice-I..laer.
Cio CanlPl"'lo· - V:ce~1.Iae1.

1'.i.1.1~ !\1;uon - Vl('c-l.letet., '
vRl.riel ti~rme:'l -: Vzcc..,~tàer.

PSI'
Fel re.ra Mnrtlns - 1.lder.
1..01..",'181 f,mle'a~ - VlCe·l..tcter.
VII'li:lnlO :,:wta ~osa - Vw<- LIde,
Galvào ele MeC!'lros - Vlce-l;laet

l'lt
Meno",' Novaes - L.Uflll'
riuerrnancc .:rtl1 vlce-Llder.
Roxo l.oOur"irO - VIce ...icer ,
hTmant'.;o Ro,~m ,"'g - "lU LdI1er

PI.
R.aul Pila - l..laer
NelõtOI Duarte - Vtce-Llder.

paI'
Punclano. do~ .,;...·4r.". - 1.laer.
lIlestor Pl?rtHr~ . vlee·lolGer.

PSIJ.
Rog. fl'errclI'n' - I..ICUf
Aurelio Vltll'l3 ..,. \I Ice·Lt4".•

PDfo
Arrutla Cim8r~ - f.W",
Alfredo PnJermn - Vlct·L1der.

. PTlt'
EmUlo CIlI'IOS - I..Ider•

PIC'1'
Iru. Mendo!lcl - Co""'.

cl1 !j 00'
Cr$ 71.,00

tr' t08,OO

fUNcronAR!OS

CapiLal I InLGrior

C .. "Fa DA 5O:Ç%D "a ""ClAÇÃCl'

MAURO MONTEIRO

:ao,OO Semestre ..

S6'(;1l

1

AR.O ....; .. ~,"~:::;::'

UG,OO Ano •• 11'•••••••• fi ••••

.-

lo"!';
Cr$

Cllpital • interior

e!-'ll'!Ft 00 ~~UVIÇQ em P1J.L.ICAc;::ÕES

\1'-1R:LO FERR~IRA ALVES

i

Ao S S I li Ao.T U RA S

E:XPEDIENTE

DIfl:&TOR G&ftAL

ALBERTO' DE BRITO PEREIRA

Dl/i.RIOOO CONGRESSO NACIONAL.
SEçAo I

impr s; LO nas Oficinas do Dopartllmento da ImprentS Nacional

AVENIDA RODRIGUES ALVES, 1

_ Excetuadas as pari e exterior, 1[110 urlo sampra anual •• ai
assínaturas poder·se·lo tomar. em 1[1I111[uar época, por seis aeua
ou 11m alio. .

_ A fim 4. pessihilit.ar a remesslele ..alores acompanhados i1t
esclal'llciment.l'sl[uuto • lua ·aplicI(io. 101lcitamosd6'm prefer6ncla
• r.mesa.por llIeiodechcque ou vala postal, emitldol atavor dO
'Tesoureiro do Depart.&Jlluto de [mprenl>a 11 Iclonll. . .

_ OSlupllm.ntos A••dlções dOI órallos oficiais lerloforu'IIci4oe
lOS Issinant.es ·.bmerite mediante B:lliC'it.ação . • . ..' .

- O custo do t1úmero .at.rasado será acre~cldo , •. CI1 ,O,fO .. )'r.
tI'relcio decorrf:ló: cobrar-sc-lIo matl Cri 0,50. .'

REPART!ÇOBS I PARTICULAP.E~

Exterior

Ali••••••••••••••••••

Seme:::tro "••••
A&o I' .

.. v \~C'. Llncr.
- Vl~t~ c.icer ,
iJw,; .dt1~t

.. llI'ICo- LH:er.
- vice '4JQPJ'.

AJ~I""LlJ.V t-'e~ri).s.t

Jl':íí:·r: ....;n ti":IlI~Ll

lVI:Ll'lt.l u.;l:1W:"l

Nll;lat~ l\:J.l'llUt;lS

W:ac.II.O t;egr~.,

!rZ ~ s a
í Presidente ·..i.l ........,~:- ChUnAar~lo!~

PI flUc.::~li V~ce""/~'''';,~re'llFt'' - l·I!O.~·.·

da cunna.
Serium;u V:C'e~t','c.\·lUtm'l.e - u~.Ql.),

lJÍ'~

rrti)u.'ti I') Secreta: to Ç\J I j S c t,
FaCill1

Segundo Se", emrio ~!cn n~lI

Slj"a
, 'le» ~elro Sc::r::,aTl(j R c c I! .;
Loures

c.Ju:.:rro Serreta"w -- Mq;lJel Leuzz.
l-'ri.TlLeuo SU'P~'.!flle, ~v~e(Jdonl:l

Bra~a

~eQu7i/Zo Suptc"tle - f'.reJra Q'
Sllva

1 ercelro SI/pie'de Dix-nuit R.<t
lacre,

Q1Lar!O SlIpltllt, - oeeane Cu
lela!.

SecreL!lrlO - "~"r.ol M~~.s~t:na Se
ere tar:o (jeraJo13 ..... 1·P.~iOP·H'ih

RelJlllão - AS ~JI:"lta'·relr"o as u
horas

Lideres e vice Líderes
DA MAlURIA

Vieira de Mel" - l;1,~et
Llll~ Oornpagoonl - "lre· /.lder.
Ellulto l:IU'Jof - VICt:-I.'G.eJ
J...e<J~..lo l..~nJ- V'C"-I.IO.~'_

aUllo Napolell.o -VICe-.t..laer.
JOIle Joffljv - .vIce-Une.
,fl.rlllando Ftllc~<> - Vlre-Llder.

Ui'> lll.LNllRJII
Bat1~ta' Ramos - ,",ae,
Manoel NOVltlf - VICe. / UI~' 'PRI
Cha!l~ Roanp:ues - Vice./"ldPr.
Sergio Magaínâes - Vl~·P-;'t(l&l.

Aarão Steinbruch - Vlre·L.,aeT.
Josué. de Souza - Vlce-/.iler.
Ari PitomOO - Vlce-L.ldcr.

DUerr- nelo Cruz _ VIce t..IQ.et ,PRl
Roxo r.,ourell'o - V:CC lAl!.e, I

Armando R(:.cml>er: - Vicc·f)····
O'Rl.
· DO .BLOCO l" ..\l'tLAM'tNTAR DA

oposrc".o
Afonso Arinos - L.talll' ,
Nestor Duart. _. Vlce-t.tdff.
JErnanl elmo - Vlclt-L.lder.
Lua GuOl. - Vice-Ltller
Hl!rllert r.." - VlrjO.I.I~I"
Ivan BieharB - VI(:c·I;flter ~

COMISSOES PERMANENTES
Eduardo Catallo- PT9~

GetuliO Moura_ PISD•.
JOáo lJr!\1lI\ -' flJN .
Joá Arnaud ..: PSD.

Leouem iJeal - f'tl.lJ
Newton l1a~rlelro - UUN.

OaIooJaRogU.lk1- UO!'j.
~relra LllnlZ -' PL;
l'arl!<l Ou~r8 - PSO'
R&Dlerl tIIalZll1I - t"'6O.
Unel AlV1m - .~SD.

WanQerley Janlol-' DO"'.
. Vaia- PSP.. •.. ..
Secretario -~VIYl. EvelYDJtnapp.
ALWL1tor ..;. DoI')res l1a GlOria illD-'-

toe. .'
R.eunlões. -: QulntlloS.;!flr:l6. ~·15.110

doras, Da' Sala .. 811eno BrarI~o~. '

Economia" .
D~lel Fara..'O-fSD ',,;,pl,i'l
alQente•. ' . '.

'rtlEU.1A "Â"

I-JoIt Alves-' t'TB;;.; V1ce.
Presldente.. .'

~ .., J1.IIO!loGenW·'o..: Pao~ ..
j: - Braslllo L\!Ilc'.l1Ildo ,",c 'PSD;

. t - Carlo.aJerelSSfltl-.· P11S.
5 - Carlos. Lacerda .,....t"DN.
li .:.. HugoCa.briil .:..:: UDN.
'1 -: Jói10 .Men~s ·~'l"aD ..

.a -'';r<hSe Mlraglla ...: PSP: .

delra e ~e1doon José· Mourl de MI
raDCla. ,

ReUniões: .
Turma. "A", t6rçaa.felru, U 15

boras. .
furD1a ·"S",'11:11A),Ç-felru... 16

b.Oflll.

De Diplomacia
1 - RUiO Nlil.pDl..rao- PSO .,. Pr.-

lutelllC.· . "
2 - .t4ellOttl J)eI' Ploobl& -' Vice'

PrtlllleDWt. '
a - Artlll Auart.- PSP. '
fi - CarlOS ,PuJ'>!."; Pl'N_
Il -Oan\1Io& SUnlo:\t _. U1JN.
.- DlIermanClO Oruz - ·PR.
'f ... JlàUbeUCI de Outro -I1DN.
• - .Reracu<I .ReRo -PSD.
I - Rerm ... -Clt SOUZI .'

10 -' bete VIU'J&I.'" PTB.
11 - MarIo .Ma.l'tID! ·_.UDN.
1:1 ... 'MendeaGOnt;eJves -PSD.
11_ Nelvl' .Mureu·...... PSP.' .
14 ;";'-·o11d1O deA.breu ... paT).
16 _ .. PllnlO. L.emOi- PI.
1. '-'Rafael C<irrela - UDN.
lI. - rultláhlllll.Tamura.- P5D.

obpllft~"

Carlos ..AJb~lq'leJ'Que ..... PR.
Carlos Jeret.sl:.lotl -PTB.
Oastllho Cabrli-· PTN.. .
Deodoro .1e Mer..1ollça-PSE'.

Aarão Stemvr.cn - PTB.·
AO~IA.. r tl-..;tO$ - PTb.
AlIOlIlarU'l..et:'ro -' UDN.
Atol"nelO RQ,Le:I1I.erll - PRo
AlUlllAr)' tI,:.IT\l".a -t'li>D.
Co.rl0$ Lillcel'(Ia. .- t1l1N•.
Cnai:l\ll ~'re.t.J.8·· PSl-
Clla/i:u Rollrlli:ueS - f"l'B.
Cast.ro t'lnl,O - t1DN.
CICl Canall10 ;.. PSO. ,
Crole)' Cl. oll'lle,ra - PTB.
FI'otn Ailllat - ODfll.
GetUlIo M.'llrtl - PSC.
GuUberme Maollaelo - tmN.
lViln61ea.t.ra - fL.
JerrerSODi~~u!<\r - toSO.
Jalo Mell~i~s - PSII.
Jose Joff1JY - PSO.
Leollerto t.eal - PSC.
Loureiro J'knl(\1' ..;. PRP.
Mario ..GUlnlll.rt.eS' - UDN.
~irt1ns Roc1rlÍ,;t1~tl - 1'80.
NogueIra l1e Ib'~,.nde - PRo
Sér,lo MalIanlQe~ '-' PTB.
'raleo Dutra -. PSD•

SecretArló. - PZl.\lleft.achll •
Aux1llares - ·Se~~tllol.o ·.deAD·

dllld~ l'iiUelrll li E:l!ellneD1d1er ..'
Oaet110cra!;"t - . EcUla Barret.o

Musa. Ml:.ril. ~eru'.lr·~o Ramos 1111-

11 - Teixeira Gueiros - PSD.
14 - UOll'lO Ma.chaClo - l'TB.

fre·

•Collltituiçâo e Justiça
Ollyelrat'..lt.\! - p&,.'
• i.QeULe:"

rtTRMA. q."
11- AtontC1lo llt sarros - P~.

Vlce-Prcs1I1c·.Ól:. . .
2' - AClauto Cl:UO»O. :- OUN.
1 - AlltotUo l1oraclO - t'SO.
• - Amlllarotl- t"l'b.
• - BIU Fortes - "SI:o.
• - BUlO Pínto ;.. l~.
t -DJlJma .Marlntlo -' ODN_

I tSUDSt1tWao .temporllorlll!U.BLe
r PIlO ir. LUla Ga.rclaI

• - Qurse! do Amar&! - t'B
'"8 - PereIra FlJbo - f'TB.
Jt..;. JoaqulmPuv~ - ~t50_

11 - Nelllor Duarte - P~.
·11 - fáUlO •Germa.uo -; !':.D. .
'. \ ' . -T'C'RJ4A "a" -~

~, . NoIDeJr&' l'l~ O!Wlla'-' Pl'B 
· ... Ylee-t'.:ll6Idel1te.· tSUb"llul:tc

· .,.~. SIr:';lOrUi&IDeI1te por . A11l'1.
'tmrlDO). . .':'.

'1-.ArIrloClO Matol" PáD.
'. _.QkQl1l .A1YIl .~ fiC.· .
• ..;;, r.anuel •ZSlrtl\U1&-' ,PTB -

....J-M1lson.'CIDI.. lX'.. S.....•..-.'.' UON.•
.. ' ._ ·NlwtClA IJcUo:- P8lI.· .

_ o..a1da Llmrt 11'\11\1' .. - ~.

:. ,:-'Jf:&clCl DI11 - l1DN.'
.'. . _ ilQmúndO (ielMiAl - PR•.
• ''';' JtAt~dol1 P!l.:n,co - aDN•.
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~l1fl'.z~('rF:S

A%hiI a,~rl'l'ro - U[J1Ir.
....:t'rrw 1'1"",,; - lTnN.
AIH:uar B3EiOS - PTB.
AlUIZIO A"i'; - ~JDN

"""100 dp· M~~"~ - ?p.n.
canos Jel·el,;~n·.1 - PTn.
Be.nl'dito Vaz - PS....
Cel.'o Pee?:1·l~ .- PS'"
Chai'[as . :1oirl~'1If'S - PTB.
CIJnh3 BliC0\' - UlJN.
Cícero AJ'/"ll - lf!;D,

. Corrêa t:l~ Co": a - (ToM.,
F.d1!~r:1o CaMião - PTa
E"~ápfO '1· (,1'o('j rOl PSO.
Floriano Rubim - PTB.
lI~Cll Lirn - PTB
Jeffer~on ~.gular- PSD,
Jf);;,f Mar'"; - "'~D.
Jo;l' Maria - PTN
·LI~UMo i..o,tt! ." UON
Lourival -\!m..j('~ - PS? - ",)
1mlledlmento de C I o d 1 m i'
MII"t.
M~:1MI B.1rbuda - PTI1
MaMeI I'qJ?3\S - PR.
Medeiros N'!to •• PSD.
N~wtmi Belo - PSO.
Nilo Coelh(J - ?.'~D.

No<!ueira deR.ezcnde - PRo
OàliclIl Rr>.;:~ - Ufl'l.
O,t.()18 .Rotl'u!k.l - UDN .
Osvaldo Lim~ 1"11ho - PSP.
Pllnlo .Lem<'~ -PL I
811111'nl11O [\.~~3 - PSO•
Seixas DÓI':"'. - rmN.
Tu;/) Outra - PSD
Teodorlco f\e!~:'!'9 - PSO.
Vttorlno . Cl)r."':'I - rso
Último de C~r\·!l.:ho - PSO,
Wa !ter Fr1!lroa - O'Il~1.
tTDN - 2 e:leer't'ntel

Reunf~l'~ na "~~la~NÔnlr C9rlns",
terca~·fl'jras - Tu"'~ "A" . quln.
eas-fl'lra! ..- r'mn. '?"~. <!Ul!.rtas
ft'lra.l- Com:~s!l.o P'''ua, à~qulnzt

hora.l etrlnts mlml!l\S.

Seoretárlo - !\.!llt"!n Jnsé· V:'Irella ..
AIlxlllar - RJV!"\'mdo Ferreira

Brito.'

PSD

IUi't.i:lltta

Alna.ur)' I'c.u'o.a - !>SD.
AlItO:1I0 tl')C:IoCi{, - pliu.
campos V~I'~ilJ - FS~.
Ohagas Fi"ll~ - P~i".
DUermanclO crue - t'R.
EdUberto ce I 8&'.1'0 • UDN.
Ellas Adairne - pTIs
EmlVaJ C!l.I&élO - UDN.
Frota Aguar - UDN
Hermes :ie sousa - psn.
HCl'úcJJO !f.~~I· - PSL
!ilclr P f-,-'l'l~";' P'j'B.
Jonas B:l.l\'~:ls<' - l:'TB.
Nlta COSt~ - !'!'B.

.PenJo rel;«("T" - UI IN •
Portugal l'av~r~~ - PRo
StarJln~ '301.1 e, - 1"::>0.
UWmo de r:Mvk.lho - ?SD.

Secretaria Marma ele liodo,
Bezerra.

ReunJôes - Qu !ttas·1ell's.; as 14.30
horas. na SalaS.. lllno Barroso.

ürçamento e Fiscalização
. , Fínançeira

1 - Wagner Estellta
Presidente .

,. l'URMA "A"
2·- Arnaldo Oerdeira -' P5P

VICe-Presidente.
3 - Aloys:o de Castre - PS.D

Relator do MInIStério da JUStI
ça..e Negócios: t::terj, res.

4 - Armando Cone9. - pSD.
" _ Bento \l'Onçalves - flR-
6 - Castilho Cabral- PTN.
7 - DameJ Dipp - PTB.
8 - Getúllo M.oura...; PSO - !te

la cor das. 'lUDyen;.ões (Mln:~'

térlos.cla Educação. Saúde, A~rl'
cultura e Justiça) •

9._ GuJlh'-'l'OlJnO de Oliveira
PSD - Relator ciO MinIstériO
da FaZetlda

lO'- JoeeUno Carvalho - UDN.
11 - José BonifácIo - ao::> - Re

.iator do· Ministério da Agrl·
cultura.

12- Lll1Q Braun - PTB
13 - Luiz Viana _. PL.

.14 -Mário Palmérlo- PTB- Re·
, lator dos Conse.lhos Naclonal

de Agulls e EÍ1ergi~ Elétnca. :.0
Petróleo e de Se:;:urança li a.
clona! e Ministério do Trab~;

. lho. •
15 ..... Marllns Rodrigues.- PSD-
., Relator da Presidência da Re·

pú~llca.. E M.'F. Armadas C.
R. InCajl11ZeS das Fôrças Ar
macias· e Coml~sã<: de Repal'il'
eôes de Guerra. ...

16- Pontes Vieh'a - .PSO - ll.ell·
tor d(' Ministérlocla Oueru

17 - Ralael .Clncurâ- .VDN - Re
lat<>r do MinistérJo ·clas Rela·
cões Elcteriores;

18. _. Slge/reclo Pac::eco.- PSD 
Relator cla SuperintendênCia
da . Valorlzacll.o EconômIca da 1 J MPr!f"ros Neto ... PSr>' _ Pre-
AmazOnia..' , si t:te IIte

19· - VlI~gíljo 1'3\'ora - UDN- Re- - .,.
.lator do-Departamento "aelA)- ,1- Artur Audrt. - PSP. - Vice.
·n&l á~ Estrnda$. de Ferro. Preelllente. .,

. TURMA .".B" ..' S':" AbrUlr BlStlll _ PTB.
:lO '- ,Souto Mator -?TB - 11~' 4. ~ AfolllO ArtoOl- tlON.

PresldeT:te - Relator .dO,De- a ..... C.rdOllo de Menlm _ PSD. \: .
partament<l ~aclonal .deObru ·1I-l!:rnl.nl·Sltyro_ UDN. II

. .,Contra aS SêCn$. . . ,. "-" Maurl.c.lod. Aadl'.Id. _ p......
21- Ántonlo ~ar!o$ ..:. UDN; -.
:!2-.Armt.ndQ Lares'- .UOlll··- 81· BII7Ilm'''' "

latar. l1(jConse!holllaclona1df~ 81u- P'Ort.. _ nD. .
. Econom!i1..' .-.: Claudio CleSOIJA.PTa;

2S '-CarlosA]ouquerque -.,.PR·.... MelYlMorelr. - .P8II'. •.
RelatOr .da Coml!sAO 40.. Vale' Lopo <.Joelho - PlU).
do S·.. Jl'ranclaco.,:" VII" - PAD _. luml ..

It ";'CIOVl!Pe'tana~,PSl)·-·'.( V~O - 17DN - 14011'.
...latfrdODellar.tamentoNaelo- .. ...:r""'O ,- .MaI11 ",-~.' .......,...,.

. ..::..,~~;:, Dai·~': Blt.radaadlt 180,ttalem, WÚIL ' . "-~,

SuplenUs
l..ntõnlo Horàcic _ PSD.
Josué de oasrro - PTB.

.Legislação Social

Finanças r · - Joal1 Lope~- UDN.
la - Ltcurgo Leite - UDN.

1 - Cesar PrIeto - ,. fB - Pr.· 11 - Ma.la I..euo - 1'5P
.llell!.e. 12 - Moury Fernandes - PSD.

TURMA -'" 13 - Nelva Moreira - PSP.a - Paulo ~'l'eJre - PR
3 - Vltorlno C...~r'!a - PSO - VICI' 15 - ROII! Ferreira - PSJ3.

Preslclente. 18 - l'enóno Cavalcanti - UDN.
3 - A!lamar Ih(~~,1"1 - UDH. 17 - Vago";" PSO.
" - C'lrvalho Sobrinho - PSP.
5 - ChaJbaucl BIsc~la - P5D.
1 - Georges Gt.y{Jo - !:'Ta.
7 - GeralQo M'W.'sre·.tla.s - .PT8
a - HermOgenes Pr'nclpe - PR..
~ - MaurlClO i\a1rll.C(o - PSO.

10 - Nel$On Mont~jro ..:. PSV.
11 - OclIJon Br:l.~ '= UUl:'..
12 - Pereira Oln'z - E'L.
13 -Praxede~ [',I,":'l~q - l1DN.

TUR.MA -a"
H - Broca f'uno - flSP - Vice-

Presidente
15 - Barros Ollrl'aJno - PTE.
IA - GUilherme Ms"r.;;.do - aDN.
17 - Joio Abd'llla - flSO.
16 - José Frag~lil- UDN.
19 - Josué de :;0\\Z9 - PTB.

20 - Líster Caldr~\ - psr;.
21 - Lopo Coelho - fSD.

22 - NogueIra Rel,code - PR.

23 - Pereira 1a 511·.... ,..... flSD.

24 - Va~concelos CflSI,a - PSD.

25 - Walter l"r.lnl'O - UlJN.

Cea.so Pecanha - PSP.
Co:ombó de Sauzo. -PSP.

Dra:llJt . Eroanj - PSU.

FteullS D1nJz "'PSD.

Rcrb<!rt LeVv - UDN·{

João Agrl?hl:l - IJDN.

Lauro Cruz .... UDN.
LlnoBraun - PTB. '.-'

Leoberto Leal - PSO. .

Llcyrgo l..el;e ... UUN.

l'olalo1'alh!íee Pinto - UDN.

Milton ·BranclM - flSP

Naooleâo .tJ'ontenele - P80.
• NesCi:r Pe'''',:'a - PRP.

NOll'\lelrll Cla Gama~prB.

RochaLcur~. - PR
ROllo Loj.lr~ll'Q - PRo

Souto M1\or - ?TB..

SilVIO Sanaon -- PT!l
. Ultimo cle Can'alho ~ PeD.
Vuco ~'llho·- UDH.

XavIer CI'Aradlo - Pi...
Wall'ner /ilStelltll-PSD.

B~retàrlo - OhVl;:, O:larCUa cie e.t'"
valho

I AuXIliarei - Y..,landa l\~4I!l4ea L.lI1Ia

IRosallnb cla Paldo '
DatllOitruO$ - Cecllla LopeaPa

relrl S<lrre. Maria Joa~ LeobODA.·
Reunl/lea' _ rurm. 'A"~""

lelrel U 15,JQ .11111'11 .1'UnII., ....
qulntas·felru tos ;1,30 hor.. O,SUI,.

~ - Leoberto Lea! - pao.
11) _ Ostoja Ragu.ski - llDN.
11 - Rubens Berlll'do - PTB.
12 - Sérl>lO Ma.:~ll..aes - na.

TURMA "B"

1 - ArmanClo. ftll:.tUlllerc - PR
Vlce·l~reS1Qell~.

2 - Cll.rnell·o 14e ,-",)'ala - UDN.
1 - Dias LinS - lJulI..
" - DrauJt t:rn:J.t~1 - tSO.
li _ Ernesto :iaooya - ULJN.
" _ Flonano I'b~lm - t"':l'B.
'1 - LUC1ClIO RlI!l'i." - PL~,
II - Luis l'ourm-llo - PSl'.
~ - NapOleão Fontenele - P,SO.

10 - Pacheco Cha··.. _..').
11 - Ro~o LoureIro - PRo '
'2 - Ur:~l AMm - PSl

SUPLI1HTJ:S
Aureo MelO • P'l'B.
Antonio ~lU'l' - nB.
Antonio j'eJ'~ll'~ - pSD.
Auuo 1"0n~il."1I - f'SIJ.
Artur AUQN .: PSl:'.
I3lJac Pinto - UI 'I'<.
Carros PI!1W - PSL.
CIO oarvmnc - PSu.
oc.cmoo ele Souza - PSto.
Correa da ...x)~c~ -. l1UN,
Dan tas Junior '. UVI'<.
D"gnocrto Sales.- <,5D.
Gannel Her,n~! - PTB.
Gurgel do A.ltaraJ - PR..
Hermes ae ·,..: U2." - Pl'lP.
Herrnogenss .~·rl:.ClPe -' pRo
José I\rna'Jd - !:'SO. -
Llno Braun - PTI:S.
LUchero Va.r~Q.s - PTB.
NesUlr 01Jane - 'flL.
Newton Ca.r'Jelro - UDN.
Nogueira <ta tTama - l:'50..
Nonato M'l.r'llle~ - !"5D
TeMrlO C'l."'lt(:a.ntl, OON,
VlrglllO favcra- UDN.

Secretario LlC.1aldo B~nclelra
<O:ols U1pes.

Aux1llar _ Jair, Leal Vianna.
.D.'lctllOgratas - ...ruer Cle Moral~

('ordeIro e Lia ?~'.l~r.le.
Reuniões - l'êrça~ e C1U!ntas~fej,

:.ras. - às 15 hous rll Sala "C:UlcM
Peixoto Fllho". ,.-. anClar. .

Eclucaçâo e Cultura.
1 - Menezes Ptmenlel -.'P8D

Pl'eS1Clente
:l ',- POl'tu~a' UI.vares - p.R _ Vice-I

Pre.slClen~

II ..,: Alrton reles - fOSO. ..
I. - Amllnlo Dlno '.... PioU
I:l _. BlI'Claro JUDIar - P6D.
6 - C!tllloo~Ve1'1ll1 _ 1"~P'.
7 .., Coelho de Sour.. - PL.
8 - Deocloro cle Mencl·mr;a -~'
9 -.l"iTman Netto .• "'50.

10 - Frota t4ore1Ta _ PTII.
1J. - I1aclr Uma ;;. >TB.
12 - Lauro Cruz - ODH.
1:1 - Ne.~orJost ..;.. F':ilO.
14 - Nitll COsta· - ..PTB .
15 - C)Oeflno c.rlelal - \lDM.
16 _ !"~1'1l0 TeIxeira ;.. (lDN.
'7 - .?lo Ouerra - 00'.

s'u,~t'"
Ab~uar Bl\.'itOI - f':rB
Antunes cle Ollvelra 'P'1'B
Cardoso dt Mene~el flSO

. Ca.-tro Plnto -ODN.
Clcero ANea - PSO,
Fonse~a e 1';1\\'a - I'SD
Joau~ de SOUIII - Prla
Elder Varela - f'SP
Geor~e~ GaJvlo. - P rB
Jo~ Alvel ..;. PTB
Lull fourlnho -PIlP,
Menottl 11~1 Plccllll •• PTJI.
P~chl!a., Ch&ves- !'SD.
Pa uir. II'relrll - p~'
Ralmundn Pa~lIh8, ITDN.•
Rondon Pacheco - OON. . .
RUI SaJlln~ -- OllN. 1 - .SlIvlo Sv.tíaon .:..... flT8· - Pre·
yqo - PaD· IclolUIldenLe. .. . '. .. . ..
V-.o _Pio.. a - :rllrlci Dutra.- PSO - Vlot·
PTa 'IV'. O&ClIIlllII Prelldente.~."" '

Stoe"~~I«'. • LOM. P&lI1(', .... .. ,..~ Aarlo 8telnbrlllch -' P'l'B.
DlCtlUlllrafo: IIG1'lc1~2'~,,,,,,"AI.'-::-. ACllllo Viana - PTB•...

m@4cl allUCr • ......; ;:, .5 ~ 'l~rtQ TOrrea - tlDN,
ReuniCle4.: _ Qut.rtu-t"'lrÚ. ·u14 8- Armando..tl'alc60' - .PSD.

hor... e ~ mlnutoa 'li .111 ·Cu. ., - Ivan Blchara~ PL.
PebtotaplJho", . a -o oJeffcr-'On Asullr .,...PSO~.



PSD ~

EFETIVOS

Transpcrtes, Comunicaçôcs
e Obras Públicas

1 - !.u(;mto de Gregório - P'l'Jj 
Presidente .

2 '- Saturruno Braga
vice-r- resrden:e.

3 - AllL6n:o nCib)' .- PTB .
.. - Armanco r.io.1teil'o - P60.
5 - Benedito Vaz - PSD,
{) - Cf']"O MlIl';n - PSJ.
7 - Clemente I,recUado _. PSD.
8 - Correia ua C05ta - UDN.
9 - croacv d"Qii\'.:ira - Pl'B.

10 - Eucüoes v.car - PSD.
11 - Gal vão .~iodell'Os _ PSP.
J~ - 1l:1d~brando Góes - PR.,
13 - Marcos Parente - UDN.. '
l~ - Vasco Filho - UDN.
15 - Vil'ginio Sa ntü Ho"a - PSP.
16 - Vago - PSO.
J7 - Va:;o - UDN.

Vtce-.

Serviço Púbuco

1 - P'êI:jamim Parah - PSP 
, Pre.siden tc.

3..

2 - JO;ê Maciel - PSD
Presmeu te,

A;31m ~.~elo - 'PTE
AluIZ:O Alves - UD~,

C:1l'r.1CJO d'?gOét1110 _. PRD.
Dagcbcrto sanes - PSP.

7 - Cel:'o Branco - lJDN .
8 Ella-s Ana.me - P'l~l~.

9 Frota A~~UHtr - UDN.
10 - Jc,e GUimarães - PRo
li ..., Lour.vai ~lmrldR - P50.
J:j - S,~:smlln~.o AndraCle- LlDN
1~ .-Telxe"~ .GtWlro~- I'SD,.
15 - u.nmc de oarvarno - PSD.
16 - Vaco - l'TB - .um i ,
17 -. Carvalho Gulmarâcs - PL.

, sUrLtNTES

Amam)' Pedrosa - P8D.
Armando Corrêa - PSD.
B1nsta Ramos - PTn
Cha~as l':'eitas - PSP.
Cid Ca~va1110 -'PSO.

Co~Jho de souca - PL.
coiomnc de ~OU?'a - "sP.

. D;~:ma Mal'tn:l.l - UON.
Geral.ío M~~ar"nt.a: - PTB.
Glll'gel do Amaral - PRo
Fellx VaJOlS - PTN
João p.ç:ripino - ,ODN.
José Bonifac!o - OON.
José Fragel!1 - llDN,
JosuÉ' de Souza - PTB.
Leonerte Leal ..;. PSO.

LopO Coelho - PSD.

Sectetària - Marla da Glória Peres

ToreUy.

PI-:

- FSD

S:JP:..r:XTI:S

-10;" (11.
~ P'l"i:i (1).

P',L'B tl} ..
- l?·l.~il t 1) •
_ m)N 11).

SeJurallG3 r~é1Clall~1

P~·CS'{i€:~t0.

~ - .!.:ll~:'.~c.iJ ~{;g;s

Vl('~.'-P ~'C ~:d: lhe.

J - C.C'.:'o .";';2S - rSD.

·1 - Cunha ~l~(;h:do - UDN.
;) - Z~nG' \' are.a - r':'Sl:,

3 - F:~~::ç;J, C...:lllpOS - FSD·.
~. - J{}nCt~1:11 l~G:Js.Gn _. PbP.
ti - :'·:).':0' L;'~:~(,ico ,)/2n'<...z - "DDI'.
j - JJ::e G~Ll.Cl.n:;~'ci -~3lJ.

III -- O(~t~tcLi0:-':<:~',rt.o - f'~D.

11 - 3::u~i~1;;' 2or.1".'s - P5D.
12 - \"t.~:l~d':-rl::'y J'..:~i'J~ - UDN

SUPLI::llrES
Adauto Cardoso- unr,.
Adílio Viana - .PTB,
Cícero Alves - PSO.
Cunha Machado - UDN.
Dagoberto Salles - "",D.
Ernesto Sabóia - UDN.
Ferraz Bgreja - UDN.
Ilacir Lima- PTB,
Jefferson AguIar..;. PSD ."
J9sé Pedroso - PSD.
Leoberto Leal - PSO,
Lucídío R.amos - PL.
Le(midas Cardoso - PTJ3.
Mar!o Gomes. - PSD;
Milton B:andão - PSP.
Oscar Passos - PTB.
Vago - PSP.

ReunIões às quartas e sextas-reí
ras, às. quinze horas e 30 minutos. na
Sala "Paulo de .t"rontln". ,

Auxil!ar - Marl Leite 'PassOs COu· Secretá.ria - Lucllia Amarin;1o dE
O:távio 'I t~nho. Ol1velra.

Au:dliar ...;. Alme:llo Carrch dI
Al,xil!r,r - U:1l1d A!me:da, R I~- Tê • f i h 16' Sales
R~lmiccs'- Quinta.'-feir~s, às 15 I eun ox:S - rc.g;,· eras.... I·· .

hor::.:;, na Saia "Sab!no Barroso". I horas,' na Sala ':Bueno BrAlldâo". Dactilógrafo - Rodrigues Teixeira,

E:'c~:;. F:lho - PSP.
lJl~S r.ns - um.;,
F~·:.Ll1c!~·co Mvll.e- PTD,
F,'Jta A311'ar' - UD>I.
F~'iJt~ rv:-or·~lra - PTB.
Gentil Barre ira - UDN.
Gn:Jherr:ül1o c!~ Oliveira
PSD.
Lsün,d~s Cardoso - PTB
Luís Tcurinho - rsp.
L~is Viana - PL.
~,!(do Martins - UDN,
1"~wt<ln Belo - PSD.
P-chcco Chaves - PSD.
Paulo Frcir-~ - PL.
Renato Al'chcr.- FSD
'\!a['o ~ psn ri).
Vago _ PSO (1).

S~er2tárl0 M:t':heuG
1~).!1d3ri"to.

JZ -V~;o

H - V;'Eo
JS ;,-. Vaüo
1fi _ V~1r{)

I 1", ~ V:lr10
'1/("i7res

Jt'2f' ~,ls.'::~;c:.t1(; ...- Pl'B - Pl'C
:-,jC'~~l:'e

Armanao Luges - UD~.
J{l:J€" rvl ,.• J:gü.J. - Pc P. .
L'llro ? LlDN
Me!"'- de S·~U!~ - P'fB.
Phnl(' Pibc~;o -pSO.
SCUIO M,:or - E"TB
C:~ C~;"""ho - 1'50.
fJu,II,,!--" ce 01Jv~

Jnrdul Cp.~n~lro - psn.
Jr'" ,...~ All:\l!"r -

eão --~':. ---'1.
1p'Jt~r~o Leal _ ""''D.
Nlta ("-<)<t,l - ''''1'11
Pedro Braga - UDN,
V'-l~O - PR,
Vago - PL

1

1'.,.,' P,"~;io - PSD
Pres.~dl'~·,

.. _ Cu..,lfl. l-{oC.:·lgtlCS - PSD~

b - CunHa L,;~• .'j~<';~ -. LT~)l\j

6 - .Ju.-.e M::Ol·I.1 l..t~ Mel1L1 -PTN.
~ _ J:êarl P.lbprp,n'l PSLJ,
l' - J"C:o I'''co - 1'1'10.

~ LI IIJ,; c.~(Ja.~t:·o - P~P.
~U - ,L,u'.lkH.J V..trg..:.s - PfB.
~: 'MO:'Clra ua r~ocr.a - PH..
I::: PI:lCiULJ t~OCll:.l - PSP.
n - H:ç~ Jun:or - PTg
li - RUl SJr.i.()f\ - ODN
1[) - ~8'd~;l11? D~r7..1 -"UDN~

lG Tac.ano ce M~!o - PSD.

f{l" L~d(j(r - S(~:.;,lln;~ quartxs .~

""''!'_~~êS I.'''~n~.'' L~ l4:'0 l1uI'J,S, Ob. .::l~tllo!
.. ,:;'~Ca,i.(J Cli&\f;;"I..I~ ra "

Serrptarle - Retro" ..tn~na Santos
"u:<lI1ar - Mari Leite Pas~'}s _ •.

tlnho.

Oa:ti16grllfo 4 _ Mari Leite Passe!
CoutinhO.

. R~unlõell - QUll:-t9Kfetras. ás lt
t1r."':~s, naSa:.a· "Bueno Brand.ão"•

.ÇOMiSSÕES ESPECIAIS

J,
5

PTFI

2 - Jo:io d'Abreu - PSP - Vice.
Presidente. .

3 - AnLllneli de OlIveira,... PTB.
1: - Castro Pin.,().•- VDN.
5 - CiO Carva.oo - PElO.

. 6 - Coaracy Nu.r.(;s - PSIJ,
7 - Emlval ~1l,l\.10 ~ LJDN,
8 - Pelix Ilalols - PTB
!l - Fn~"r' p Silva - PSD.

10 - Ulbão da Silveira - PElO,
1l Pedro Br"o:; - UDN.
12 - Vago - PR

SllpLentes

7 - Fr~nça Ca!llp<l~ - peD•.

8 -'João d't\ot'eu -P8Ü.

9 - Mendes Cle~U2,a - PTEl.
10 -Ror.don Pacaeco - UDN•

11 - .Roxo Ulureiro - PRo

Secretário - .LucflJo Amllrlnho db'
·Oliveira.

Reuniões -'Qulntas·telras, ·t!.s 10
horas, /la SeJa "P~ulo de FI'OnLln".

Para dar parecer aos proietos
que regulam a r.epressão ao
abuso do poder econômico

1 _ DanIel. Faraco- PSD - Pre.
!:.identt.

:: - Adau)O Cardol\-O - OPN - Re.
.111tor.

a - J ~rrersoll Ai::U1ar - PSO.

.j, - José Miragl1a - PTB.
II -Ser'glO Magalhães _ pont•

SecretárIo - DCJnldol3ar.delrl10613
LO.oes. '

Para dar parecer ao Projeto
n. 2 466. de 1952..do .Sena·
do, que regula a ação popu·
lar instituidapelo art. 141,
§ 38, ~a CénstituiQão .,Fe~

.deral. .
! - Ol1~c1ra'lrlto
1I1l1ctlte.. ". '

s - Emlvtl C&l.aào·-ODN - Re·
la.tor.

, - Benedito \taz; - PBD.

5 - Cunha. Saitos :- tTOR.

-. - lunáplC. :te Q>,;t;ICtI ",' FeD.

ArmaDC() Lac(;S -. CDN.

Hugo Cabral - ODN.

Magalh!\es Pinto - UDN

Mario Palmêrio - .PTB.

Nlcanor ·Suva.- PSP,

Nita Costa ._. PTB: -

Arm:.ndo CorreIa - 1'SO.
ArmallClo l.ages - UDN.
CUnha ~1StOS - ODN,
Joaquim ftondon- l"Sl?,
Jose Afonso - UDN.
Jose G-ulOmard- PSO.
Oscar Passos - PTE.
Pereira 'da Silva - PSO,
Vago - PRo
VR.gO - PL
Vago- PSD (1/.

secretario - Ellas Gouveia.
Reunlt>es AS sextas-felro.s, na

P..UJO Freire ~ PRo Sala Bu~no BrandãC'.. ,

. Plll'110 Ribell"o - l"SO. Mudança da Capital /
Vieira de Melo - PSD.

1 ~ perclra di!. Sllvll - PSP - Pre·
VllJ:O - PL, BIClltntc.

Secretario - LucUill Amllrlnr.ode - a - JO!}AS Bahleme ::... flTB -VI.
Ollvelra. , . . . cê-Preõlcl.rite. .

Rell11l0eS - Terçe.s-tetra5, as l'
aor.llS. na ·l:lnla "Paulo da fl'rolltlnU

• I

Valol'ização Econômica .j
dà Amazônia

1"'; Aureo Melo - P.l'I:l ..." Pr.,
_ .1C1ente.

- Se:;lsnJUndo Andrlide - UDN,
~ U1Y~s~s Llns - P·3Q.

SUplente,·

Alain MõJO - n:c.
EuClides Wlcar - E'SD.

Jose l3omraclo - tJ1JN.

MarcCls Parente - UU.i.

Ney Marannão - fiL.
OSWaldo Lima FilhO. - PSP.

Palllo Freire PRo

Sel.:tas Dorla - U.c'N.

Souto M8Jor- .PI'l3.
'Secretarlo - .LucUla ".marinho !ia

01!v,elra.
ReulllilN -Q,lllrlas~relras, ."S. lfi

jI,!irasEla Sala' ",?aulo de Fronlln'~

~a,' .'an::/U'),..
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Augo Na:PUI~110 .. l"SC - i-re
ardente.
Abguar 8i1.3~A)& - ,PTE - tt.e
iator ,
Jctter'on 'Je ~~1.:a! - pso.
OsvaJClo Llm3 Pilho - PSP.
RUI Santos _. r!UN.

Secretarie. - J.'5~ RJarl~ues de
SQUZ".

Emenda â ConstJtuição (n. r,
de 1953) - (Altera os "rij
QCS 48. letra "13" c 185 da
ConstitUição Federal i .

1 - -ll-<O! Past·:s -L __i - P;'
81deo~e. .

2 - Sal~" "'Hhr> - PSO - R~:ator.

3 ..,.. Arma1do f'~lcao - PSO.

4 - Camllo Nogue]; a li:! "ama 
PUlo

5 - Lourtval d~ A!me!ela - pSP.
::3ecret:m<J - Jose Roc.lrkU4~ 1I~

Souza.
Emenda à Constltuicão n. 9.

de 1957 (Reestrutura o Po
der Judiciário).

1 - Antõmo HJr~"l" - f;lSD
2 - Getúlio M0:I:a - PSI_.
3 - Manuel H...:'tl1lrt!l - I'TB
~ - MUton Ca..110r,s ... UlJloo
5 - Osvaldo l.mi., l'''ll1c PSlJ
Secretárlc ...,. Luiza.· AbtgaU de

Farias.

Emenda à Consti1uiçãon. 1C.
de 1957 (Altllra dispositi','os
constítuelonse re.auvcs ai.!
Poder Judiciário). .

1 - Am:lUry f'~ trcss - P&o.~
2. - Celso Bran~o - UDr;.
a - Cid Cam:l~;o .: PTa_
4 - Joaquim nUHl - PEiDo
S ,.. Lounva; dI! I\lmeld~ - P,~".

Secretário - Lulza A=lzaU d~
l"arlu.

Para dar parecer sõ~re a Emen
da Constitucional n. 4·bô.
que prescre'o'e a coincif!,'" 1
de mandatos e a rC::l1i;:~A~1J

de eleições gerais e simult:i·
nea em toda o pais.

Emenda fi Constituicão-
(N 2. do 1955) - lnstitut

.o regIme de Governo COle
gIal) .

1 - Monteiro de Barros - I:'SE> 
Presicer.te.

a - ouveira Brlto - PSO - B,:.
íatcr.

3 - .Al1omal Bll.leelro - U)lN.
4 - JefteriOtl ele AgUiar - f'30.
5. - Oscar P;l$.iOS, - ,'TB

secretar:o - Jose Rocl.rlgue~ ce
Souza. '

1 - onveira Erlto - PSD - !:'rI:
sicente.

, - Herbert Levy - UDN _. Re-
lator.

:l - Campos Verga) - PSP,

.. - Cel.'io Peçanha _ PTB,

1) - ohvetra !"ranco _ ?SO.

secre~'m~ _ Lul:o. <\bl'l~111 de Fa·

las.

(RESO.L.UÇAO N,· 46. DE 2·11-55)

1 - Mar';ls Rodrigues _- .

presrdent~'..
~ - Aarão Slelnoruch - P'I'B

R?'a '~lr.

3 - Nelva MoreIra - PSP,
. 4 - Ron(1on pacneco _ UOM.
5- Salee ti'l1l1o - f'lSD
. SecreU.rl0 - Ma-telU otavro ."dan·

darmo•

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

__o EJnenda à Consti'tuiçàtl ·n. 11•
Emenda à Con~tituição n. 20, de. 1957 - Di~p?e sôbre d\-

de 1955 - Altera a letra· - reltos do brasileiro natlJrall-
"a" do inOISO 11 e as letras zado. . \
"a b e c" do In·eis·o III do 1 - PereIra LIma - UDN·- • re·

, . . .' slelente.
. art•. 101 e acrescenta um 2 - Ranlerl Mazlll -fSO - Re-
. paráQrafo (mico ao referido lato r •
artigo' e o.utro ao art. 200) . 3 - Badar6 Júnior .- ..P5D.·

. .. . . • - Azlz Maron· - PTB .
1 -.Blu I'ortu - PaO' 5.,..Çha.gas Freltas- PSP.
a -.Charaa P'reltu- PSP. Secretario - AlbertoN\\Sclmenlo
li - LUIZ Guela -. ~N. . Gómés de Ollvelrll. . . .
: :~~~~~1:1h~lllIpSõn.B· Emenda à Constituição n. 12,
I!lecre~.rio - &!tte1.ll Ot.vl0 '-:'lrt. de 1957

darmo; 1 - Jose Gulomard - PSD -Pre-
sIdente. _.

2 - SérgiO Mal:a.lhâesc -' PTB -

Emenda à Constituição ~ (n~. a _ f:~~~~o Regls '- P80.
mero 3. de 1956) - Instl' l 4 - Mario Gu1Inarãe$ - lTO~.
tul O Sistema de Gov~rno I 5.- Ollvalao Llml.-. Filho - PSP•.
Parlament"'r.. I Secreta.rl0 .... Najla. Jabor M:i.la. di.. !Carvalbo.

1 - {iustavo CaplonQla ~ ND -! Enlelida Constituição n.. 1a.
~ _tI~~~;·~. Barril ;.. I'SI' -1- de 1957.,

Relator.' . I t .,.. Amaur,. Pedrosa - PSD.. .
~ - ,ernando E'errarJ -PTil, . I ~ - PaulO Germano - 1380.·

. 4- Gullherm•. &!l4:llWo - trDN'. I :J - Alberto rOrres - OON. .
-~. ,Ma:Ull.'l r..o:l.rl:U= - PSJ:). 5 .. Oliveira IlrlCO- PSD.c· , 4- 'Perelra FUho _ PTB. "
~ - 'oeorll~aaldQ - PTII. Sllcretarlo -Altle,rtQN. :0. OU- ' 6 -, .TeotOnlo M,ante,IrOdeBl1r,I'ÓI', ",-

'~ _' Palllo TIll"'lra';'" U'ON. ."Ira. ", ,..' PSP.'· ,n· '-Secretá.rIQ - Luiz. AIJiraU.llc t"1· ae\IIUllea, - ilrJ&· "!'alol1o .. Pron-\ ,SeCDetãrio -N,:iJla,'JabOt ·lIIa.la c1'
:1a.s.Wl".' . Carva.1ho.' _

EpWlda à Constituição
(N 9, de 1953) - (Sôbre
penas de morte. de banI·
monto, de confisco e de ca-
ráter perfeito) .

1 - Leonídas CardOso - PTB.

2 - Márlo Martlns - UON.

a - Ot1vIO Manl:a~eln - flL.

4 - Ponrlano Sllnt~ - PRP.

de '5 - Varo - PRD

da
seeretano - J..,ucilla Alnul}\hc· I1E

ouveira,
Emenda à Constituicão

(N 10, de 1953) - Dá
nova redação ao artigo 122
da Constituiç~o (Justiça do
Trabalho) .

1 - HULlO Napoleão - PSO - Pro·'
eídente. . . . \ t:mencla à Constituição (1. de

:I - croacy ele Oliveira ,- E''!'B - 1955) (Alte . I" - dRrlat()r. , ra a rec açao o
3 - Ar ,na Cámara. - PDO. § 4.' do Ert 15 e acrescenta
.. - C01.)IllOO l1e Souza - E'SP. • I f .t . 9)
i) _ OstO.la fto~uskl _ uo~. um paraLra o ao ar . I •
secretanc - Itel:la~tilío LUII "'. ".

.:rueirla.

E:n~enda à Constituicáo
(N 11, de 1953) (Impôsto
Territorial). I

1 _ LUIZ Compar,:ncnl _ PRP 

PresIdente.
2 _ Nestor Jost _ PSO - Relator.
:l - Ar. arco Cerdelra - E'5P.
.. - Lmc Braun - PTB
5 - RafaelClncul'll - fJDN.
S~cretarlo - .L.\l:za Ab1ilall de FIl'

rIM.

1 - Gabriel pa,ssos - ODN - Pr.-

sídente.

2 - T~rso Dutra - PSO- Relll,wr.

3 - Carvalho Sobrinho - PSP.

4. - Lino Zraun - PTl3.
6 - Lopo ce~ll1o - PSO.

secrercnc - José Rodrlgues de

Souza.

1 - Broca Filho - pSI' - Presi
dente.

~ - Halmundo Padllha - UON
Relator. '

3 - Artnur AuC\rll. -t- PTB.
4 - Ranierr MazzilH - I?SO.
5.- Ultimo ce Carvalho - I?SU.
secre.anc - Jose RodrlSuu ete

Souza.

1 - Qlle~FOz FlIho- PTB - J:'r-t1.
dente ..

2 - Ntl6tor Duarte - PL - R.
lator,

3 - Guilherme Machado - UDN.
oj, - Va~o- PSD,
li - Ollmo Machado -- PT'B.
Secr.t~rl0 - JoSl!: Rol1r1aue. lil

Bouza.

Emt>nda à ConstitUlQao
(N 12, de 1953) -- (Im

. pódo sôbre Vendase-Cen·
s!gnações) . .

1 _ .6rU2Z1 Mendonça PRT.
2.- DanCon -coelho - PTB.

1 - CeJSo Peçllnlla - na. -3 _ EmllJo Oa1'los _pTN
2 - José Frat;clU .:.o UDN. .. - Mll~alMes PInto - .UDN.
ll- Lo~relro Jânlor - PSD. 5 - Vago - PSO. .
.. - Luiz FranCISCO - PI'N. _ SecretàTlo'- José ROCU'I\:uea cle
6 - OllvelrllFranco - PSO. ,,_ SOUZll..

Secretario - .~lberto Na.s~lmllnto j ,
Gomes de ~Uve!ra. - .. .

Emenda à Constituição n. t6, '
de ,1954. dispondo sôbre· a
revisão da Constituição Fe
deral,

1 - Oscar Correa - Ol>N - Pl'I'
. 1111.nte.

2 _ JetterllOll 'de Asular '- PSD __
Relator .•

3 - GUlItno Capanema - PSD.
4 - Monteiro de !Jarros- 1:'81'.
6- Pereira nU\O_PTiI.
Secr~rárl0 - EIlI~ Gouveia.

Emendl à Constituição

(N. 5, de 1952 - Criação

de Território~ Federais".

Emenc;a à Constituiw~Q

(N 2, de 1951) - (Plano
';conômico da Bacia do Rio
Para íba do SOl )

Emenda à Constituição
,N 7 de 1949 e n. 11,
1950) - Remuner::t~ão

Magistratura Estadual)

:.I - Bllao Pinto - OON - Relator,

a - Abgull.r Balltoa - PTB.

'" - Martlm RodrIgues - PSD.

II - Monteirc de Barros - PSP.

secretarie -' Seb~tlão de AnClrade
Fll:uel1"a. '

- , I~mcnda à 'ConstituiÇào -
Emenda à Consti1uicâo .- I {N 11, d~ 1954) - (EleJ·

(N 8, de 1953) - (Modi-I . ção de Presidente e Vice·
ficQçâo do art. 15, § 4.', .da I Prcsirlenteda República).
Constituiçâo) . • _ CllJ'valtlo SObrU11lv' PSl'

1 - Deodoro 110 Mendonça PSPPre61dento.
- Presidente.

2..:;- Arruda CAmara - POO.
a - Aurélio Vlanna - PSB,
" - Frota Aguiar ;.... l1DN.

S-'Vago -PSD. .
Secretâ.rlo - SebutiQo Luis A.

sueir... . .

Emenda à Constituição
(tv 7, de 1952 - (Altera
os Arts 25, 940 124 da
Constituição l.
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(l?I..<>OLUCAO N' El4 .Dl:. 25 OE
l\iAIO lJIi19!itil .

(PrflzoatôJ5·8·57)

Para efet.uar amplas 'investiga
ções no ffie:'caclo .da SÚJlll'DS
indicando as cal!~as e os r...s·, .
ponsáveis pelo movimenta
ccnírasua .nac!onn!izacão e
pela implantação do MàÍ1cllÓ
lio .de Segurc,s no r;l'incinal
estabclzoimcnto ele crédito
do País,

Paraestudar a slt!1aQãoQue:
atravessa ri pecuária nacío..:
nal e indicar es medidas na:i
cessárlas à normaíízacão di\,'
comércio de g:.c!o. ~ . ..l

RESOLUÇAO N.. 80-957
(Prazo até 15,12-57)

"'1 __ Corrêa da Costa- UDN' "_'{
~resldente. . I

2 - Nonuto Murques ..:. ?SD - Re.-J
lator,

3 - Joüo D'Abreu - PSP. .
4 .;;. :Mário Paln~ério - PTE.
5 - ROI;don Prtcheco - UDJil
e - Tarso ,D111;ra - PSD. •
7 - Vasconeelns Costa - PSD.

Secl"-;túl'ia· - Najla J1bÔl' ].ii2..ia ~
Cal'Val!lo.

Reumôcs às 15 horas, na Sala -'lQ;'
Biblioteca.. . \

Para investigar a exploração dc{
Petróleono Brasil e a situa
cão da Petrobrás S· A.

(RESULUCAO :~,' 1. DE t9-2-55):
(Prazo até 17-~-57) ,

1 - Cro:?cy de OUveh'::l. - PTB 001
Presidente.

2 - Luiz Garcia -e UDN - R~I
lo.tor·,·

3 - Abguar Bllstos - f'rB •
4 - Armando l~;tir:~>c - PSD.
5 - BiincPlnt.o ..- UON.
6 -- D~Gobel'::o ::';,lcs - PSD f

7 _-GabrieI.PnSros - UDN"
8 - Jcsé ouíomerc - I?SD,
9 - 1.01'0 Coelho - PSD.

10 ;.;. Monteiro ae a::.rros -I?SP'.
11 - Sct'f~jo M:I.,;a',~c~ - l'TB., '.~

Secretário- l:..riYr..at:l'ea. Atl1ayd(l-cJ

P8.l'aapUl'ar as im:;gul<:l'idades,
pratic2.das pela Superinten
dência· elas Empl'Bsas Incor
poradas ::lO lJ,}i11 !~jo da. Urdúa,

''"-
(RESOLü~l'-O ~" 'm. DF' 19QG

lPrazo até 24-1Z-1957)

1 -: Hermes .de SQuza -;' PSD. '...,
• Presici~n te. ' .

-2 - Luis l'ourlnl1o - PSP - Re-
lator. '

·3 -Ceiso'Brll.:lcO -, UDN.
4 - Jostié de SOuza -PTB,
5. - LaÍlrindo ·,P'€gis - PSO:

.6 - Ostoja' ~euski. - trDN.
7 -' OtacUio Nejcão - PSD.
Sec~til.l'io - LuJza' Abia::.i! êc Fa..

.rIas, " -

1 - Pereira da ~Jl7..i - "1"60 -,
,Presld"nte.

2 -Jose BonUáclo-UIlN--,.V1ce.
Prelll~enté.· '.. -'

3~ AbgUlll' 13.astvs ' .... PTIl - Re'
lator. '. .' .,

.f- ArmandoP'QJc!io- ·1"50.. '
11 -' Arnaldo ·oer:lelra ..;. PSP.'
-1I- Frota Agular-ODN.-

'de Secretário i!::nCbto . FrancIsco ',IH
A~sI3. ' .

PSD.,

<RESOLUÇ1,O N,Q "8, DE 23-8-55)
(Prazo até 1-7-57)

1 - Cid Carvalho - PSD - Pre
sidente,

2 - Benjamin l'l1t~h - PoSE' - Ra'
lator,

"S - Chagas Rodl'ic:t:cs .- PTE.
4 - GuiJI1Cl'l:1ÍllO do Oliveira. __

Fal'apl'oceder a investigações
, sãbl'e. o P1'cbiema de eael'gla

atômica no Brasil., .

RESOLUÇ;..6 ~,.í1S"cOEJ 10;2-06)

,Pri1.Z<l :atê 20·B·19ij7

CRESOLUÇl'.O N° 57. n:::: 4.4-5G)

(Prazo' Mé6-8,57)

l-Colombo. ele Souz" - l?SP
. ' Presidente.a ..... ostoíe ROt;U51:1 ,... OD1'1' _ Vice.

Presidente.
3 - Gurrel do Amaral - PR - Re·

Iator Geral,
4.- - Alberto Torres - DDN.
;; - Nestor JOSt - PSO.

--6 - NUa Costa - ,pTB.
1 - Yukishigue TamLiI'U - PSD.

. Secretá1'la ..:. NajlaJal)or Mc.ia de
Carvalho.

Reuniões ,... Ser:undas-'relxllS $,5 15
~oras. na Sala "Sablno Blirrozo".

5 .....Mario Martins -' UDN.
Il ..;. Medeiros "'eLo - PSO.
7 -Joã,o Agripino - trnx.

(f':'a::o até l-B-~7) secrctanc - A~·i!n2.th€~ Atb"yc1e.

1 -LnuriV"lJ de Almcida - PSP -I
PI'eslC:ente. . . P ',. b' '-d t

2 - Ern~nl Satll'o - UDN .- Re- al'a eSLuoar pro 'iemas e u·
Iator, .rismoe propor medldas le-

3 - Antal!!J Ba');, - PTE. .g. lslafívas reterentes '" e""'''1'1: _ I\IIedeJ.rot; Netn ..~ P5D. _..f ~, .. ;: . J • ...,. vi:) ~ ~\Ja

~ -Tai:lano de Mejo ...: pso.mdustrIa.
Secretário - Jo;'~ RiXlrigue- de

Fara apU:1 2,r1denúnci8.s contidas
no jornal T!'iL:una ele lmpren
sa, de 23-'12·[~5, contra o Se
nhor Ari Pitombo.

(REBOLUÇJl.O N," ea DE 8-2-fGl

Souza.

--

-' "COMiSSOESDE 1~~QUERITO
Fara examinar a legislação sô- a- Adauto Cardo;;o - UDN,.. Para investig,ar denúncia: tle
bre sociedades mútuas de se- ,_ ~~!;~~~ cJs S:-uza _ pSP',- que um legisladol' Brasilelro
!Juros gerais a apurar as ra- Relator. S~ envolvera em negócios
zões c;e Intervencão do Minis· 5 - ListeI' culdas - PSD. junto ao GOVêl'110 Argentinc
t · · d T" '1' '! " t' 6 - Martins s.orll'i3UE15 - PSD'pl'er;I'''I'i'dO 'pOI' Juan DOml'ngos. erlO ..O râ:J1:1G, naus na 7 _' Jefferson d" AgUial' - E'SD. - II U

e Comércio na ECjuita!iva so- 6 - José I"mgelll - UDN. Peron. .'-.. .
- • , p - • A '" 9 _ Mario Guimnr1l~a -UDN.

'CleGâ[:0 Il'ilhUa (:e .:legL1l'OS lO _ Geraldo iVIasc'l.t'enhas - DDN.
Gerais. 'J1 - HcrmogCUes príncipe - PH,

Secrct~rio _ Jo"é Paulo.
RcunJóes - sr~undas e c;uin~,s

,(HESOLUÇ!,O 1'1," ',6, DE 3-5-55) feiras .1. 21 noras na &lla «carrcs
.(Prazo até 9..10..G,) [Jei~:~to ..·~l1hO ..~:... .J • V ..

1- Pontes Vlell'a - PSD - Pre·
srcente.

2 - Silvio Snnson - PTE _. R3-
Inter.

3 - Campos vcr,;.:iJ - PSP ..
4 - AluIZIO Aives - UON.
S - 'v~(!O - PSD.

Secrótirio - J csé Rodrigues de
Souza.

Para avel'igual' denúnctas da
· .imp~ens8. sõbre irl'egularicla
des no Sapsi

',(:n.ESOLITOAO N," 18_ DE 7_0-55)
ci'l'azo até 22,9·57)

:1 -Oliveira ~'l'flnCO - PoSD ~ l?re
sidente.

2 - GÜllhel'millod.e'Oliveira ..: ~SD
_ .\iice.?r~SllleDte.

3 -,Se!:.';:>s Dórts -UD:N - Rc:'1Wl',
.. - J,Jeoá 01'0. de Me',dor:çO, - Ji'S:':)
5 .:.. José Alves - PTB.

· SaJ]' 2tário _. JO.3Ó 'RoC.!'igu-es ele
,~~uz" .•

Para invesUgar sêbre as acres
sões sofridas por Deputádos

(RESOLUÇÃO' N;' 67; DE B~6'56)

(Pra~o até 19·9-57) 

l-José JOffl1y -PSD - PresJ.
dente,

:P~ra ,al:l!.!rar il'l'cgul2.l'idades :.l - L~ul'lval de Aune:da';" PSD ...,

;ncc!Tic;as no Sel'viços de As': ~ :c6~~~~o R.~~essc:s/~· PL..
sistência a Menores, subor· 5 - GuUhernunv de Oliveira
dii"ifl..!o"I'\!", f~,~.,iS"'l.l~io ,.."", nUS 6 ...;. José GuiID2rf12.s,'·-" PR..

, «.t,<,t, ,;!'!'" tI: ~ .. ",.J • 7-Mendonça B'laga _ ElTB.·
hça C r~::goC!CS Interiores. 8, - Newton BeJO ~ PSO, .

_,:<i2'~'OLU(,;AO N,o 53. riE 23-3_56) ~ - OdlJon Braga - ODN.
(Prazo até 4-8-57) !()- Se[:adas, Viana -' p'rE;

.preSIQet:J;u,.. . J 11 - SegislI1Ulldil e.ndradc- T.1DN. IDa·'~Ia· .·lnve~t·I':·ar denl','n!".·,:-ofe·lt.a
1 -- B-~!r.1l:naO 'Paa;l'Ja .- UDN, -1 SecretáriQ -. Jvsé ~drig-ues ae· - !:' v <l

li - r.-:edeiros Neto - PSD - Vice- Souza, ; . pela,Tribunada Càmara pelo- I
~r,c,..sl~~r..~~_.. "... ~.~,..., '. 'I' Reuniões -- :3:;!gundas e qu.artas~ Sr 'lJ'enut~do l::ranCI's"'o Mali - ,., ..lC••s .".G"uco-'J:'~'" - Re· [eIras,. na Sela' "81,1('110 Bn:.ndão.", ..as -.•.. 1"." ·1-. "'.. •
lS:Nr. 15"0 horas ,1. 3.n'ar . cecto::

, '1 - .'.~' ',.St",n'cruch - P'I'B.·-· • '" --:.:.:..' ".'/ I
, 6 - CD:n::(}~ \:c:'!,'al- pSP > pr, .... ",~ ,',: ..~~ ~.~.t··., (il.ESOLUÇAO R.O 00. DE 19~)

6 ..:..CL.".,gel 'ôoAmaral -:- p.R. . -'/ .. '" <1 ~n" ..S~I~':'.' O ~hO. ClíS 0. ~O '--Pra~o ató 2o-s-í95'l
7 -' ?r3xe~c, p:rang" - UIJN_ ensmo P8J'ilCl!lar no Brasil. •
S.e;ret~r~o - José Rodngue~ :cJ( (RE"O' "C',O' '. ·7'.: . '. . .. 1.-: José Glll~ml1..i'd - PSD - Pre-

Sl'uza.. ' .., ~IJ. " ~ .... Dli 1955 'flitiente., ,
I .. ,'.21'::ZO ate .3-0,·57) 2 - AdnhiJ. Barrêto.,- UDN··_. tlJl

P:::ra 2.iJUral' as êenúnclas con·, 1 ..,....Lauro· C.u~ - UDI' .,.... E'r.e~· Jator,.: -, ..,1

tl'a' ~~ '~rlll1;"-lc'raC-~"s· d"s ~ns" ,sidente. . -3 - Augusto publlo - _PSD.• ',C(':;; c.~ .H' ~lo.Uw "'., i~ ~ 2 -o'-,C":-ctoso, ie 11':ene~GS _ PSD _ ~.- OS«tr .Carreia ,.... DDN-.,
titUles e C2!XaS da prevlden~ Relator. 5 - Antunes deOliveira,-, PTl:l.
cia Social. _ 3 - Mene~es I"Lu:er,tel _ PSD. ';-'Jonas·'13ahJcnee ,.. PTB,·

, 4' -Mcnc"Ll jeJ P,cc~lia. _, 1"1'13. • - <1swaldo·'Llmo j,'llho- PSP.
(F(SSCL[(:},O N° 115 n~ 6-5_:..8)' "_ P.rtur Auo.n _ l:'SP. - Jose Guimarães - PSP, ,

(?~:;,zo_ dé 9-~O-57) Sccr"'ida·;:;' Leé:l Fó"loi~nc Silva. S~cretária _ Lédã Fon:e:1l;llcSi!va;
- A:l:~~, ::. .. ,~;'Uch .... PTB -,,,,' 'l' _ ..

F:'c;';ldente, ,rara OScULar a orgamzação
2 - Ati:..1u! Barre~o - ODN - V'k,_ atu~! (:â adn'inlstr~~ão 'a"rl>-

l?r':Sl~cn~e. ~~. i... ~1 ," ~
~ _ 7~;'SD D\,rt'o -PSD _ Rcln;Cr _ ana a leglsla~ao fc(,el'al que
! - Cost~ Roángues -PSD. a·regula einveslígarasil'l·e.
5. - L.U1Z. Fr:JJ:1c.lsco_ - UDN. gll!al·k.'la~"s '. oc.o.r~. j.-!as ri"6 ~.l·'·r- C~~<:f\t'l~' PSD ....\1 . _ " I ~ lAlo;õi

'; &cr~~;"'rja"'..:.: Llliz;- Ablg:>ll ti:!- Pu- i 951 a H~54 na'áplicaçâo do
r:ae. ~_.' l::.sta tuto elos FunCiOnáriOS
f;araW:ll!r~r n .. ~corrc;~cla.de Públicos ao func.ionalismo 'do

fl"" "les·c~ ..~l·'':lrs ou flsca-s e T -.. 1-' a'abrlel Pàs~o~ .... -ODN- Pre-
<..... ". <I'''''','':,' I el';'jtorlo do Aore; sle.tente. -

«- eV"S':1Q tle u(lt,I03e .sobret::l" tRESOLUCAO N." l~,' O:g'2il-~:saJ ~ - Armo de MaLas" - PSD-
xas em impor ações irragu- (I'razo até21.(l'-57i' '. . Vice-Presidente:'a .' S -Oasobcrto ~1l..I:S -1"80 - Re·
I rGS. L-' LeOb"r«- Leal:':'peÔ:;- ri.~ lator. . ,

-o.'l<sULuçAQ N,. 72. ,DE 18·S"~6)- aiclentc. . - " '; ;" 4 -COlombo :le5ClUZl\ - PSP.
<. IPra'o ~té' 15.B~5'i) 2 - . ,I OlpJ> ~Relator;,,-_ 5 -Frota Morell·l/.,,- PTE,

• ·,.B -Armando ,Falcllo - ·PSO.
',1 ;.;. N08'lJm~ :J~ G:lmll.. - f'Il'B.... • - ~".'I' !I.::ula· - UON' . · ..-7- Selxas,06rla. _ UDN.

Pre"lc,ente. ' , Secrc:,nrio - ArinJathea. Atllayde.-
)1 ... Oll\·.úra ~'ran~o -1'60.., Vice. J. Keun:(je.:; .- ~~l:<i:lü:\.·:c"',"". Ij,' 14:,0 Secret~riQ ~- J'.lmenlo,Corr!n

. Pl"c~:dente. liO'..... ,.-" ' , S:l1Je.s. .. ,



olluarta-Telrll ,(,-. OIARIU uo CONGRESSO NlICIONAL (5eçao., Julho de 10:>7 5::09,--
Para proceder à revisão

Consolldacâll . das t.ets
Trabalho,

Para estudar o problema do in- 
qusmatc e propõr as neces
rártas medidas legislativas.

1 - AOgual' B3.~tos - PTB,
2 - 138o(\ar6 Junior - PSO.
3 - Chagu.s Freh8Jo - PSP,
4 - Jflão Menezes - psn
P - Tarc!siil Ma.ia. - UDN,

L - Aarlo Stelnl:lrucn - PTB.
~ - b;rLllltlJ saClr... - uor;
j - Jerrersoll hllwar - PlSD,
4 - L.lcUr20 uene - U'D~.
) - L.uUrJval ce "'aneloa - ~SP.
li - MOlllJlí'ernanof'll< - PSIJ.
7 - Ralmunoo Oe Brito - toa..
~ - SlIvIO aanscn - P'1'B.

COMISSõES MISTAS
Para elaborar Projete de Lei d&

Reforma Agrária,
! - cOJomlXl cl~ souza - P51'.
~- Daniel de Cerulho - pR
~ - Lrls Meunbera - liDl'j,
4 - Juio MeneZeF -- 1":::11.1
:I - Jon... BRnJel\llC - ~I'B
~ _. Nestol DUarte - P5U,
Para dar parecer sõbre o Fro·

jeto de iniciativa do Poder
E-<ecutivo Que disoôe sôbre
a reforma geral do sistema
acmmrstranvo da União.

- Alut310 Alv~ - lJON
t - A"naJd' Cpra'lMl - psp

3 - ousmvo Ca.panema - PSD,
4 - Josué de castro - PTB.

, - HOrltClr' l>iltel - I'::iU.
ij - Lapa Coelho - PSD
'7 - oaucn Bra!1l - UDN,

emprêsas de navepação met·
numa e flUVial, destmada
ao pagamento de reajusta
menta salarial dos marítimos
(R!:SOLOÇ~O N' 94 DE19p'7

cPrazo até 13-1)-1957.
1 - Aa1Jlo VIana - P'fB,
2 - Amaury pearosa - I'SO,
3 - Cl1albaud Blscala -t'SD.
4 - 'Frota AgUIar - UDN.
S - Oswaldo t..lmn Filho - I'BP,
fi - Rel1ato !lrcher - asu.
1 - fenOno Cavalcanti - UDN,

Para investigar as relaçijes ha
vidas e eXistentes entre a
Emprêsa Curzi ltda. e o Go
vêrno da União.

<RESOLUQAO N.· 32, DE 4·8·19p6>
'Prazo até 9-11·lDp'7)

. 1 - LaUrlnQO aegla - fi'SD - pro·
sícente,

2 - ~:~~ee Galvf.o..., PTB - R.e- ATAS DAS COMISsãss
3 - Nelva Moreira - PSP, ri'· P t xss, ou mais exatamente - "P1C~O~
.. - Newton Belo - Pl:JI:-. ",omlSSOeS, ermanen "8 IPÚbl!cDS e pclítícos' dos Cm'relos e
li - OStCI.111 Rot:!llskl - ODN. Oe FlOanca~ Telegráfos em favor de [ornais e di.
Secretária - Najla. Jabôr Mala li~ I. PRQJET.O N." "1.045.56 fusoras de rádio ou TV. sao elas em-

Carvalho, Putllicação autol'izaC!a pelo Senhor nrõsas privadas com intuito de iu-
, -- , P:'esidente êros e que, por isso mesmo, em suas

Para investigar .as causas reals REL.\TÓRIO despesas gerais, devem Incluir o custo
dos servícos postal, telegráfico e de

e indicar os remédios para Pelo pl:Ojeto em exame é concedida transporte.
combate ao eilcarecl/r.ento Isenção do pagamento de taxas POSo Mas acho que urna parte do Pl'O.

tais e telegrá.ficas aos partidos pol!- jeto 1.045·~6 . _ aquela relativa '!los
do custo de vida· tícos de ã.mblto nacional, à imprensa partidos polltlcos _ merece' apro.

IR1llS0Lt1CAO' N,. 47 DE 6.12.1955) (1ió,ria e ~ estações radíodífusoras e vcítamento para estudar.se li solução
p . Cá fo 12p7 . de televisão, de um elos mais árduos prob:emllB elas

'1" E l~ r~o ~ .. P'TN) P Além das axas aeíma mencionadas, demoer- "S: - quem pagará as des-
~ sl~e~~, arres - - re- I é assegurado 1I0,S jornais diários o pesas de seu fiU1cionamento? O as.

2 - AU1'el10 Vuula _ PSB _ 20- I transporte gratwto.· seja Pl'l' via ter- sunto é controvertido coma maior
lator. restre, marítima ou .aérea, . seriedade i.a Inglaterra e nos Estados

3 -.Carlos Pinto _ PSD, Estabelece o Pl'ojeto, ainda, que o UDido,. Existe::!l vârías mografias 'lua
fl;- Cunha Ba.stos .,.. UDN, montante da despesa, em cada l'e· nos d~\o noticias das investlga"ões das
li - DagobertoSalJes- PSD. messa por via aél'ca, seja comunicado Universidades, quer ):leia ob~ervação
6·.,.. Heitor Filho _ P'I'B.· ao Depal'tamento dos Correios e Te· da re:>Jldade erua, quel' pela indicação
7 - João agrlplllO - trDN. . l~gl'afos, pehis emprêsas de tl'anspor· dos meies Ideais a serem alcancados.
11- M.anoeJ . No~al.S - PR, te, apenas para efeitos estatísticos. ,Os Partidos PolltJcc.q· sEio "JTlstru.
9 - Plaolao aceha - PSP PARECER mentos do Govêmo", plu'a usar das

lU -sergio Maga111lles - fiTa. Os lacônicos "conslderanda" com p~.laV1'as que s:rvem de títu'o à co.
U - [vaa Bichara ... PL, que o autor do pl'ojeto procurou justl" nl1eclda e opulenta obra· dI Llftares

lecretárlo - Ernesto ele A.sslI. ficá.lo não são suficientes para-a, ob Qulnt·ana, Comtl!et!LI11 o sist~ma de
tenção de. medida tão. excepcional mocrâtico. de Govêrno que, Fl'~àflca.

Ril -,--.... '. . como a que ora se pretende, me••te, 1;lode ser representado ~ ar uma
- Para apur:;r irregularidades Realmente, numa conjuntura. eco· pirâmIde Im'ertlda,

h 'd . ~d nOmlca tlm que todos os esforços dl! - Os Partlc!os coordenam a opinião
aVI as na operagao e Ven~hcIministl'ação postal-telegráfica são que é formada pOl' grupos heterogê.

. da de 102,815 sacas de café prometidos no sentido de tornar mai& neos, segU!ldo l'egiões, classes, intel'és.
fflta pelo Instituto Br,asileiro eficientes os seus sel'viços, mediante ses, asp1t·açêes. mitos e Ideais, O Povo

d· o. Café ao' Centro de .Comér- cons!del'ável aumento das suas taxas, é a soma dessas. parcelas caóticas e
. niío nos parece admillsivel a concessã(' não ral'O antagônicas. CabellOS par.

cio de Café déVitória, Esta- de tais favol'es, tidos a tarefa de racionalizar, slste·
do. do EspiritoSa.n.to., . ' Aliás, a isencão viria beneflclar ape, matizar e ordenar, enfllu de amalga~

nas alguns pártldos e jamais, o que mal' êsses dlvel'sos ingl'ecllentes da
lRESOLUQAO N,· 98, DE 1957) n.ào é justo, nem equlta:tlvo,Quanto alma popular, apl'oximando-a do ideal

. -- -IPrazoaté·,12:U.19p'TI· . às estações de .rádio e de televisão, da. homogeneidade, Os Partidos nâo
1'- Menezes Pltneritel . -PSD - não vemos mótivo nem pretexto pan dividem o povo: - porque o Povo é

Presidente,' - 11 isenção, de vez que as suas atlvlda· congenitamente dividido, há necesst-
2 ....., Julio de Ca.stro Plilto. -' UDN des se exercem, pl'lmorcllalmente, por clade 'de partidos que.elCpressem os

- Vice-Presidente. . melo da palavra·falada. Vál'iosmatlzes e os reduzam a deno.
3 ..;;. Pacbeco Chaves - PSD - De· Ademais, tratando-se de taxaS, me· minadores comuns,

lato!', nos .razoável ainda é a outorga da Essa obra dos partidos exlge um
4 -Abguar Bastos Ramos ....., PTB. Isenção pleJ.eada, pois, como é sabido contato pel'manente. dos órgãos na.
S - José Mi1'agllo. - PSP. ao pagamento .. do quantum" fixado ciona.is dessas agremiações com suas

Secretário -_ Fernando RodrlS:le.s corresponde, por parte. do Estado, 11 seções .es~aduaJs,munlcipaJs e ·dJstri•
.da COsta. - contraprestaçl'iode um serviço de in· tais, Dospllrtldos e também dos par.
.Para apurar das def'lc'lêncl'a's tel'êsse Imedlatodopartlculat; Sendo lamentares que. silo os agentes dé!es

ele Cal'âter fllCUltllti\lO, a taxa deve'ser no sistema de Govêrno, Por isso mas·
materiais que . ocorrem nas o justo preço de um se1'V1ço obtido. mo, .nos Estados Unidos e em vârlos
penitenciárias do Distrito Fe- PerrnJtlmo·nos lembrar aqui, à guI. países há, em favor de Congressistas,

deral.
sa· de exemplo, que mesmo isenções afl'anqula postal e tele!rl'ó,flca que lil·
flscais .expre5ms. na. ConstltulçlioFe, tlmaménte foi 'introduzlda no· Brasil'

, (leral de 1934 deixavam' ressalvado, de forma .1l'1'egular por defeito de com.
(RESOLUÇAO N," 99, DE 193'7) clarall:lll..nte, que o favor não se .es-petência, . .

, (Prazo l\té·. 17.1ll-l95'l) tendia às talCas remllnera.tórias de_ ser· O caráter público dos Partidos está
1 _ ChaJbaud BlScala ._ PS':' _ viços prestados (art, 32e seu. § reconhecido pelo "~,rt.31,. V, °b". da

Presielente. . illllco), . . Constituição que lhes asseglU'a li imu-
.2 _ Georges GaMio _ p'XB _ Re- Em, conclusão:. não n05 :parecendo nldadetrlbutârla, semelhante a que •

lator;' '. oportuno, nem convenlenteo projeto o mesmo dispositivo outorga /l. União.
3 -Aelnuto Cardoso _ UDN, ora em elCallle, do ponto de vista dto :lOS Estados, e aos. MunlcipJo.se a.o·
4 -BenjamIn Farah-- P6P. economia naciotlal, oplnamospela sua Distrito Fedéralj desde que '~é vedado
5 - Frota Aguiar.... UDN•. • rejeição, - Ferreira Martins, Relator lançar ImpOsto sObre bens e,serv1ços
6 - José Talarlco ..:.. PTB, . VOTO EM .SEPARADO DO'-DEPU- dos partidos politlcos," Como" "!In:-
7 -LaurlndoRegis' .;.. PSD. TADO ALIOMAR BALEEIRO lJôSto", na doutrina e na Const1tulçli.o•.
8 - Lapa Coelho __ P6D, Estou. intlel'amente deacôrdo c:,om tem eonceito definido Que não se con-
0- Portugal Ta.vares '- PRo ',(\5 palavras sensatas do nobre Relator funde cClmol1e "tI\XIU!".e. "preços"llÚ-..
Secretária ... Uelma. Vla.na,Su.n:r,ll. 'quando desaconselha a isenção <le ta, lJUcos ou lJolJtJcos" (lU't. 30, mda

Para apurar as denúncias fel
tas por jornais da Capital da
República, quarrtn às condi
çes de trabalho. nas minas de
carvão do Estado de Santa
Catarina.

(RESOLUÇIl.O 1'1,' 88-1957>
ePrazo até 15·9-5'7).

1 - Ella.s Aaaune - PTB - ·Pre·
sicente.

2 - Tars< DIl::a - PSD - Vice·
:J - Ollvelrll Fr:\rJco -PSC - Re·

tator,
4 - Celso Braneo - Ul)N,
:> - Deodoro l.\e Menrtorll;a - PSP

Secretário - Arlmathea. Athayde,

Para apurar as causas determt
nantes da diminuiçã'o do VD"
lume d'água do rio Paralba e
estudar a regularizaçâodo
seu curso desde a formação
até a fóz.
(RESOLUÇAO N,"1 DE 29-3·S51

(Prazo at~ 'I2-I'=S'7)
1 - Arlno' de ~t.i';C'1i - PSD .... Pre·

stdante, .
2 ... Broca (i'1I110- PSP· ~/ Vice'

Presidente '
3 - Alberto '1'orres .- UDN'- Re.

Iator,
4 - Carlos "Plnto - PSO.
5 - Dagoberto- S%lJ~S . -. PSD
'6 ... Joê.O· Fico - POr»' . .
7 - Jonas Ual1;'o!n.n - PTB.
8 - Berbert t..ev,V - 'UDN,
9 - ([Itlmo ele Carvtl.'ho - PSD,
Becl'etarla.- Luiza Abigail ele Pa'

rias, .

Para apurar irregularidades
na C.O.F.A.P.

(RE60LUÇAO N,- 89 DE 19S'1)
lPrazo . até 1-8'5'7)

1 - Cltlero Alves - PSD - Pres!-
<len~,. .

2 - Alberto Torres - UDN
. - lator, ..

3 - AntOnio MaJa - PSD.
4. - Fl'ota AgUiar - UDN,
5.- Laurln<lo . Regls- LOSD.
6 - Nelva Moreira ;... PSD.
7 - SérgiO MagalhQes - PTB,

secretário - MatheUll Octâvlo
Mallclarino, .

Para estudar,. em geral, apo
.Iíticaexterior do ~ Brasil ecin-·

.«vestigar,· em par.ticular, sôbre
os resultados obtidos pelo.
"Acõrdo de Assistên.cia Mill~
tar" celebrado a 15,de março
de 1952, entre o Brasil e os'
Estados _Unidos.
(RE130LUQAO N,-87, DE 195'1\

";" IPrazo at& 1~~9~57> .

1 - Augusto Vlana- PR.
2 - Chagas acdrlgues- PTB,
3 - GUlJheJ;mJno de Ollvelra';' 1'60
01; - Boraclo Laler - P80,
I) - Jefferson Aj;ular - PSD,
6 -U!onaraC' Barblerl - Pat».
'1 - N'ewton Carneiro - ODN,
8 - Nogueira da ODroa '" .PTB.
9 - Selllat Dórla - UDN,
;0 - Rafael Corl'êa -UDN •. , I
11- Vieira CI~ MelCl - PSD. .c- I
para-apurar CI montante da n·-

celta proveniente do 'aumento
__de 25%.concedido em março
de 1956, para as tarifas é
demais taxas cobradas pelas
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AGui =se eatãc, (ó-12-48). neve Sublititlltl"Vo da Comissão ee se
gurança N~donal SoC.'; cinco projetos (sem número - O nO 1.023 foi
apagado), o :a.O 5ub6;ltutlvo da mesma C=i&5lio e os de ns, 1.124

1.1;.5& e. 1, 01:15. '

CC~ o fito de facilitor c estudo do assunto. procedo .ao confronto

d() ~.oet:bstitutivo com M pr,oposições acima, anexadas ao projeto:

Fer.

........

O.BSE1WAÇOE8

a) tenham j)Crmaneeldo...'

de sel'viço ininterrllpJ2. em
nMdo Noronltll•••. ,,·

: e'

No artigo 3,0 foi incluido· o pro',.
jetD n,o 1.124-4B 'l.o Sel1hOl' Depu-.
tad'o .Brígido cTinoco·: .Houve, €nt:' c.
tanto" _pequena alteração: '

Nos nrtlgos 1.0 e 2.· transcritos
ao laào,-está o projeto sem nú:
mero (o n.O 1.023 foi a,plisaà<;) da

. Ocmíssão de Segurança Nacl"nal.
Autor o ex-deputado Gíl soares ..".
Arquivado .,- (artigo .90 do Regi-
mento InteIno). .

2.° Substitutivo da ComÜJsão de
segurança Nacional

A.rt-. 2,°· Não gozarão d,o direit,o,
de, promoção que esta Lei concede

".-ll't. 1. o Torna-se' extensívas C!' f:'.{-oompatentes que. cometeram
a todos os civis e mílítares, com- "falta grave durante o perfodo de
preendídos na s disp-osíç es cen- I guerta.
tid'as nos Elrti~'Os 94 e 95 .do .De- I
,cl'eto-Iei S,94-n, de 16-12-1941 <Lei' Art. 3.° Os mllitare~ .e ch'ís das
d€ Inati,yjdade I e artlgO 99' € seus IFOI'ças Armadas (EheNlto, Mal'j
pará~raf()s do Decreto-lelnÚffie- I nlla . doe Guerra e Ml'onáutica),
1'0 9~698, de 2·9-l9~-6 (Estatut-o que hajam W"vido, de 31 de' asósto,
dos MilitareE), as .vantagens', de .1942 a 8 de maio d~.1945, em'
COll.stallte3 da Lei 288 de 8 de I ü:lmandos. Estados' Malor~, Ser
junhO de 1948.. ' Iyiços, Unidades de Tropa e de-

Art, 3.° São elttenalvas também Imais funções 'relaciona~ com o
as vantagens da' citada Lei 283, eSfórço de guerra ou IPJll<ôes dê
de 8 doe junho deste· ano (1948), vigilância tel'1'esu'e, aérea ou navaí

e a partir da. su.'1, vigér.cia, aos do litoral do Brasil, ~~as e Atlâ~

civis que. havwd'o ]lllJ:ticipado da t!co Sul, .gozarão· ,de,: .favores da
Missão Medica. a que se' refere o Lei n. O 288, de 8 de j4i:J,O de 1948.
artigo a,c.,se tiv€rem aposent~do d€sdeque ,satisraçam ~ &egulntes',
antes da suapubHcação, como condIÇbe<;'

,fullcianál'ios da Ur·ião. •
,I 1.° Os civis' que int.egraram a o) . tenham permanecido nss fun-

referiria C(}missão Médica, n:;o ções. <lul'ante ma~ ele ~is meses
funcjonárlos,t-êm direito a .uma de .~rviÇ-O! Em Fei:nando de Noro
pensáo csJ)ecial. que deve ~epr.e- nha ou. Dha'da ,Trindade, ou mais
sentar.• na base dC?s venclment~ de um imo 'rias demais GUarnições
atuais, pelo meMs, a. metade·. dl1:11!1litares'
remuneraçful corres])ondentê"',~'iCO c" ,O' . .. ,
pôstl,) .militar psr êles deseiripe- ',"11) conte~ maiS de t:'inta anoS
nhado .naquela l,lssã~. , '. de&el'vlço ccmputlÍ.vei.s para a ina-

i 2. Somente .terao direito atividade" e ..
essa pensão esptCla1 os civis .que ~' .' ..t": . '.
se enoontrarem em precárias con- c) ]lvssuam,' a é. a data da p,'o-
dições de vida; a juizo de tima mulgaçi!-0 desta. Lei, M~a111a de
Coml>:sã~ de Militares, nomllad'a Guerra.
pelO Presld€nte c.la :FWpúbl!ca.

! 3." Se ,o· civil' a que. se refEre Art, -l.o Tornam-sE) €xtensivos a
o parágrafo L0, já- hOuvel' fale- todoSOllCiVls e- militares, compre-:'
eldo, o direito il. p<'nsão especl:ll endldos. "nas óisPosiçôCs contidas
cabe:-â a viúva ou legítimos he:'-, n'~ lll'ts. 94 e ~~ do necretó~lej
deiros, caoose achem também n. 3.94~, de 16. qe dezembro de
nas CXJndições de vida previstas 1941.(Le~ .de InatlV1dadele art. D9
no parágrafo anterior, Ie st'\ls parágrafOS do necreto-1el

§ 4.0 os·inte:res~a.dos. crever1io.' .n.o 9.698, de 2 de .setembr.o' de 1946
:requerer a vantagem da pensão. (Estatuto dilS Mllltllres); .ao; vanta
E8]leclal.. instltuida por esta lei gens .constantes da Lei n,O 288, de
cl~ntro d'e 120 dias d~ sua. vigên': & de junho de 1948. .. . .'
ela.' .

Al-t. S.· Esta lei. entrtlrlÍ '-em .lu"t. 5.° São..exte~h-os·também
..,vigox na data '-de·sua publicação. as vantageml da citada Lei n.o 2a8

Al-t. 4.° Rel'og:lm-.':e as dispo- de 8 de ,junho de 1948 (déste· ano)
B1çôes em contrárIo.". . e apart.\r de aua vigência, aos d\'ls

Volta c projeto, agora com êste que, havendó ])artlclp:õdo da Mls
sU,biStltutivo ao zoe-exame ..cIá. COmis.são são Médica a que se refere o mi
de,COlllltlt~,Çãc e Justlç\\ qu·e aprol'a go 6,°' se tlvereut a~sentado antes
um l'2Cluel'lmento nos rermos sC$Uln- da sua :public~ção,como f'Un:.-io-
tes na .sua oonclJ1~ão:", nário:> da. UnHíu.
. ·','Re(lueremos Que' o Sub8t!t~Itivo > .• .'

aO projetan.o 855 daComlsai\o ,1 1.° OS civis que inteerarlltt1a
. de segurl\nça Ni\cionaVo proje- :-efuiea Millaão Médica, nr.o tUIl
ton.· 1.~2.3.também,:doe SUl'! ·au,. clonilrl~•.têm direítoa uma-penaliu
teria e, "ln~.. os "Proj.e.t;os 1..005, ·1".t8peCial .. que ..d.eve., :ep:r'!6Ilntarc na
1.059 e 1.124" todos dê5te ano baSe ll~, vencimentosatulliB, pelo
(1948) e refel'entes 1\ lei nÚl1l~ men~, a metade da remunt'l'açAo
288., M. pOuco e;ntr..lida..... em Vigén-: 'I cOl'1'Cspondente 'ao, ÍJ(IItc rni1ltill. J/Or ..
da,. sejam envladO!!. t.Iluela Cc- ê1es lleumPenhado, naque1aM1a-
missão para f>~tuào, reservando- são" "
8e a esta o cf.u-eito de ~inar oPQr- I ' ,tunamente". .. .. ..I__....,.....:__....,....:.. -:

Art, São extensivas 'as vanta- i
g ens tia Lei, 288, de 8 ce junno Ide
1948) l1~ste ::11; J. aos civis que,
havendo purtUpalio (]"""' Misóão
Med:ca a cue se retere o seu ar-
tlgoJ e,o, se' tívcrem aposentado,
antes éa sua v~~~l1cia. t'O:\10 iun-
cíonáríos da. União. e llO!civis Art. 1.0 S"rão automàtícamente
que ruio houverem sido servidores promovidos ao pôsto ou gracuaçãe
públicos. ou as suas viúvas, se já Imediatamente supericr. <J6 milita
falecidos, as vantagens atuais res da ativa das ncssae Fôrças AI:
corresponãentes ao posto müítar macias que participaram da última
que de;;emp~nl)al'am na meneio- guerra nos diversos teatros de

I nada Mil'sto Médica, nuns € ou- operação da Itália, ao atingirem o
tros. a partir da publicação da limite previsto na ];,(:1 de Promo
citaác L-.:L" Ç9es para. ingresso nos respectivos

O pl"Ojet,o e emenda foram remet-í- quadros de .3C~SS'O e desde que sa
das para a COllús1w de Constituição nstaçam aos demais requisito,s exí- '
e Justiça que mannestou-se pela re-. "1'dM em lei
j~i'j;;'J do mesmo "por ínjurtdíco c ,,~ .' •
considerar, em ccnseqüêncía preju- • .
dicaà:1 a emenda. Oswaldo Vergara" ;' p"ri..grafo Ul1lCO. O beneficio de

Volta o projeto a Comissâo de Se- que trata a presente Lei "erá eon
gurança :Nacional. que. em vista do cedido semente uma vez.
ocorrido. resolve of€recel' ao projeto
um .substítutívo, que é aqui. tarns
crito:

ccastantes da Lei n.o ~, óe ,
de junho de 194B"

Art. 2, o 1'\{:VOg6ln-:se as dispo-
siç&es {lU contránc." . .

A essa Pl'opo,ição o E.\:-D-cp,utado
Oswaldo Ve:Gara orcreceu 11 cmendr,
cbaíxo transcrita:

·'Acresccnt·~~5e·.

Co:)!.t.), hti. necessidaôe de lei ordi
, ~Ilri;:' para a frallqu;a posta; e tele

1J,"lÍ.:.ca t'm l>er.eficill dos serviços dos
pa,::"<Jos e parjamentrses.

AtU-.1mC:1í,c;. os parlamentares so
zam cie f:·r.:l(uia. por ato do Execu
tivo, 1105 correres e Tc~égrafos, a
e~:L':;:>;O ca que acontece >,01' Lei nos
E, t:.:Je,s Vr.iC:os.

:\~::.s e~~~ Iranquía atual tem dois
cie:ei:'os, r.lem do rormat: a) Só pode
ser exercida nacst::çn.a postal.tele
grúf:(3, á~ C:il:,1:::'l'a cu do senado: D)
pC'dc SCT u5a~n excessívamente,

O mtío técnico de obviar-se esse in
crf~vnl~cntc é criar-se, OU, aliás, res
taurar-se o sêlo oficial ele franquia.
Os Ijlnte1iEt~s conhecem bem êsses
[eles cl"..ie, nas estampas com efígie de
Me:,,'!) P~l;a e Ee:'mes da Fonseca
ci;'c"c:l:::n há cérca de 40 a 50 atlas.
Crc:nc,s cuc bcstan; Cr$ 1. 000 a cada
CG;;:;:'C~s;Êt::. pcrmês, e Cr$ 3.333
li C:'~:' partido.

D2i " razào de ser do Substitutivo
q1;.C submetemos à Comissão de Fi
Ila:-,ps como ponto de partida de
seu estudo .; debate para uma solução
meíaor o quê 2. da atualidade.

Sala Rêgo Barres, em 12 de junho
de ~e57,- A!iomarBrlleeiro,

SUBSTITUTIVO. AO FROJETO
_N,' 1.lM5-1956 '

Regulee a fra.;Zq:lia: postal e te
lCiíri'jica para Os serviços õo
CL'I!Gre~w Nacional -e dos parti

'd,es pOlíticOs, cria () sê!o- especial
-pcraêsse f[m e dá. .outras prOVi-
den.:cias, .
O congr~5SC Nacional detreta:

Art. 1:° E' cO;lcediaa franquia p-os
tal e te!esrafica em qu(',iSquel' servi
ços d,o D. C. T., n-es limitiS e na.
:Corma desta lei:

a) ao.smembrJs do Congresso Na
cional;

b) aos ParLldos PalitiC1l5 regl.st,ra
dc:s no Superior T:ibulUl Eleitoral.

AJo'!. 2. o E' instituido sêlo tlS-pecial
defrallquia que ~erá impresso) em
trê3 es~mpas com as efísies, óe RUY' .
:Barbc,sa. :&rão elo Rio Branco e José' .
llonlIàeH),em diferentes .cÔres e va
lores, confoorme instruções 'do Minis
tro' da Viação, exc1u.sivamente para
uso nos caso (j.) 'art. 1.°

§ 1.0 05 seJos, além dos dizeres de
estilo mencionarão visivelmente a pa.
lallra. "franquia" e receberão, em',
IlOPl'ccarga, o anJ' dentro dO qual - ,
e até:. fim defevereil'o do ano lme- ~
cllato poderão ser utilizados;

§ 2, o Os s,ellls ca dUC06, pela expi
ração do prazo tIO § .anterior, não po
cierfo ser trocados por .qualquer OU

, t1'Os.'
li 3"o Os selos de fl·anq,uie. &eráo 'IIti

·1Jzados não só para o porte de qual
quer correspondência nos COrreio",
mas também para expedlção de te
tegramas em qualquer· estação no
;1;>. C. T. .

'Art. 3.°. Os selos de f'Ianquia:.<:râo
"',.,., distribUídos. gratultamellteem parce.

1e.s trimestrais. do sesuinte modo:
a) no valor d'e Cr$ 3.0'00,00 li. cada

rnembroclo congresw; .
b'l no valol' de Cr$ 10.000,O() a cada.

Slartid'o. ' .'.,
. Parágrafo único. No trimestre an:.

terior a quaisquer eleições, a distri
buição .serã teltll 'trl]l.Jo aos pa:tl
C!o,s;

': . Art. 4.· lt~oso.m-se 1lI.' õisp<llSlÇõeS
'>', emcontrárlo:

Sala Rêgoo Barros, em 12 de junbo
., .' de 1957. - Aliomar Baleeiro.

., PROJETO N. ° 855-48
. publicação .autOTi<:ada pelo' Senhor

. .' presidente .
IlEU7ÓIlJ() .•

,'A comlSllão '.de sellUl'an'Ça Na.cio-
;,:.•, ' '~.' llproe-eentol1 o seguinte projeto

que;tDmou () núm~o &55-f8; seu tex~

~;.<SOterr;, a seguinte TedaçliO: . . • '
f"'c' Art. 1.0 Tornjl.-te ex,enslvo
.i;';;,.,,,U6mlJlwes e 'cii~ que toolaram
;"" <'.1!l!.1'Wetetlvll. emoperaçoes '.de
~:'. euer.ra. lJ1ler lntl'stm&.li Quer m
e.:. ',._nacIODillI, aevantagens· esta"

~UidNl JafIF4lII. mllitafEe ec1vl&
, ' ," ~;'~:
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OBSERVAÇO.

." .:::c ,:" aa

1,° substitutivo da COrnlsa§.o di
segurança Nacional

â 2,' Somente ,tel'ào tlll'eito a essa
IJellSM especial, Os cívís que se
encontrarem em precárias condi
ções de vida,'lI juizo de uma co
nussão de militares nomeada pelo
Presidente da Repúbl1ca;

§ 3,° Se o civil a G,ue se retere o
plU'ágrafo 1,0 já houver falecido,
o díreíto it pensão caberá a víuva
ou Iegítímos herdeiros. caso se
achem também nas condições de
vrda prevístaa no plol'ágrafo ante
1'101';

Art. V São pl'l)l11ovid<ls aos po.s
tos ullt!d.atamente sUllel'iore.s inde
~~Ildente di}, qual~uel' outraS exi·
tienc,as lega:s, ou regulamentares
QS tenentes.. capitães Ou capitães~
té'nentes, dl1 ativa ou da, l'esel'va
convocados. ,que, tendo pal'Uclpado
de comcate em virtude das opera
çélcs bélicas da 2," Gl1el'J.'a Mun·
dls!. sa tlslaçam as seguinies condi.
ções,

a) tel'em sido condecol'ados com
a Cruz de (Xmbate de '1,· ou de 2,'
classe, ou fel'idoll em· virtude de
uç10 do inimigo;, '

b) 111\0 terem sido, ainda, pl'omo
vlçlos em virtude. e como. prêmio
dessas. operações' e permaneçam· nos
postos há mais de três anD.s, conta
dc~ até a data. em que entra.l' em
rigor a p;esenté lei.

Art, 6,0 A pl'Omoção deve1'á. sCJ,'
l'e9uerld'Il. no Pl',i!Sidente da Repú
blica, dentl'(i do pl'aro. de seis meses
contad~s da vlgêpcia d~sta lei '" Q
l'equel'1l11ento l'espectivo despachado
dentro em noventa dias da. data
em que ~ór formulado o pedido.

Pai'á~rafo, Ú1llco, O l'equerim..nto
devidamente .;informado transitarA
no Ministério l'espectivo, em caráter
deurgêneia, ,

,A)'t, 9,0 Pdespacho denegatodo'
do pctlldo fo.rmulado em· Vlrtv.de
desta 1Bi, em hiP6te.sealgllma. '11\..
pedirá. que. reconhecido posta:lOr
mente, o dil'Cito à pl'omaÇii.o, VeRba
esta a ~' contada a part1r"da.~
(ia publlcaçí:\o. dea~lel. . '
, Art, la, A .pl(eaente leleutl:lIl'á

emvigoor n& dat& dellua.~
:revogadu u d1a~ lllQ' OOnt:rl.
:rio.

S 4," Os interessados deverão re
querer Li vantagem da pensão íns
tituida por esta Lei, dentro de 120
dias da SUB. .vígêneía,

Art. 6,° Aos civis e mílítares que
íncegraram a Missíio M11i~ar en
víada à Europa durante a guerra
de 1914-1918, chefiada pelo Gene
ral Napoleão Aché, aplicam-se as
mesmas vantagens da lei n,o' 28S,
de 8-7-,,"8 a contar da data da sua
'Vigéncia.

A ComLssã.o de ColJ.<;t;tulçli.) I Jus- C;ltnQ!lia caostcm alnda ela "dos ..
tlça, em 25 de julho de 19-19. opinou síer" do projeto. jumo cóp'.,~ ",o.s
pela constitucion3.1i<lade do novo Leis 616 de 2 clJ tevereíro de 19~, a

----''-------------~__.....==='''''''---:.....__---I sucsutuuvo, 9-0 qual sugeriu estsa 1.156 de 12 de julho de 1950, O J.).: ..
. emendas aditivas: ereto n,o 10,~90-A de 25 de se:em.r:>

. 1.~ - IllClul1' como penúltimo ar- de 1942 ao qual a úitíma lei S~ 1'cie:e,
tígc: por sua. natureza não foi dado á pu-

"Art, - parU. fiel execução da pre- hlicidade.. Anexo ainda, cs aVUL. s
sente Lei, fica o Pcder Executivo au- dos projetos 1,081-411. 47-1-50, 143,;:a
torlzado a expedir, dentro .de OlJ dias, e 1'15-50, todos contendo pont,,, de
o correspondente regulamento, em contato com a Pi'opos,çào em exame ,
que dispo,'lÍ no. caso do. art. 7,0 sõ- O projeto 4'1"-SU já aprovado ;J.Jr
bre a agregucâo dos. oflcials promo- 1[ esta C011ilssão fel a plenário Cile Q

vídos de modo a evitar a alteração remeteu ao Senado onde tambám t:)i
da lei de Ilxaçã'J das fôrças armadas aprovado tendo se transrormadc na
e a ofensa de direitos dos militares Lei nvf, 782 de 24 ele dezembro de
já habilitados à promoção na forma 1952,publicado 110 t;icirio O/leia, c.e
da legislação vigente",' 26 de dezembro de lD52 e nin~a o

2.0 - Incluir outro dispositivo: pl'ojeto 1.037-43 que j:i se tr"n:,t"r-
..Art. - As vantagens da Lei 286, mou na Lei 1. 7013 ce 5 de dez ,mil,',')

de 8 de junho de 1048 silo, igualmen- de 1952, publicado ho Diàrlo O/ic,('./
te, e~tensivfls aos militares e civis, de 11 cie dezembro de 1952,
~ graciudos com Medalha de Guerra,
c.ue serviram \}O1' mais de seis meses p.\p.Ecca
1:0 Hospital Central do E:':él'cito n~ Qumito' ao aspecto financeiro, '~ue
]:eríodo, cornpreendído entre 4 de) no- nos CC111pcte na CCJl::.~liss:'o ce ll':t::tn
V;~l\~ro de 19'14 c 31 de outubro de ças apreciar, cnamaría a' atCI:ç"J d s

. ,LJ"i5 • " meus nobres colegas pat'a :1.5 .... c.....
Plojeto n,v. L1l59-48, do Senhcl' 3,° - Incluir .mars: niões dos 81'S. Min>Btrcs Mal a,c~:

Depucado ,Bem Úe.C;:3.1'·:::llhD:,. "Art, -. Os direitos e vantaaens . Declarou o SI', Ministro tia C::e=..
~A~s miltCal'es que integraram a da Lei 288,. 53.0 ainda e;<tensivo; ao Im, 0.0 se ;:ll'onUlld:-.r acerca do P:')

lI.;t~uoo Mwtal', ,enViada a Europa pessoal da :iHarinl1a Merc:mte ND.cio- jeto 855, em face dasLeís 2S8 e 6:6:
d:J.lan~ a guelra (de 1914-19J.8, I nal, rr-cdiante os seguintes requisitos: "Embora tenham. 'd1ficultado, ·ô:·"rJ,
chef!aCla . , pelo General ~apoletoI U) Diploma de Medalha de Servi- o E:xércau. a formélcãtl de SL:D:" 1',,
Ache, .aplícam-se as vantagens ca : çcs de Guerra: . serves - quadros e· conccrr.do .0,' a
Lei n," 288, de'S .de junho de 1943, [ b) Cel'tificado, no Estad~ Maiol' da aumento dedcsneszs cem im,:"vos
a coniar da data da refcrid. (l Lei", 'I Al'n;3da, ate,-. st3.ndo a ))rest~çf',0" em (refCl'e.-"e as. Leis. 2<:3 e 616'\, não pre-

. . . lInVlO~ mercantes, de serviços efcti- judícaram -nO pessoal da ativa. \';5::0
O Pl'oJeto n,o 72S-48do .Senhor] VC3, (',urnntc. o. p~rícdo .de guerra" o que as promoções são feitas, c.mo

Deputado Aureliano Leite, I111L'i:aG.'O' , Art, - A dIferença de apcsentado- já foi lemhrado, sàmente por CC3Eiia
t~m~em~, ao exp-eole.nte, e.:u exan"le'!1 rJa... e. de P~l1S:'lO: l'úFultonte do a:'tigo '~.e tl":lDSfel'&:nóas d,o 11~ilil:3.1' p'J~'2. :l
Ulspoe: UllLel'WJ', correra pcr conta elas au- Inatividade",, Itarqu'::ls e das EC1tid"u:1~s de Econo- Já o 81', r..1:inistl'o da Ae,'cIlàutica

"Ficam,extensivas aos oficiais, mia Mista, qtl"rod',> se tréltar de p~s- sóbre o mesmo! 355 ponde:'a:
que integraulll a l'It,l~ão Militar ~oal a. ebs pc,'tenc'ente, "Ent;tet2,nto, a aprovaç'lo do prl)
braslleiJ.'a .. 'tomal'am parte ativa par~gl'afo únic'o, Dita diferença, je\ode 1ciel11causa amplia de bl
nas operações da guerl'a"de 191'i- com, J'elaç:1o .(!J pe~sOa! '.de Emprésas 'forn'la os beneficios c!a l~i TI,o na,
1.918, as vantagens c<mc€'didas pele part,lculares, <:orrel'á por canta do qUe atingindo a um número no
mot, 6,0 da Le.in," 288, de 8de,ju- Jnstl.~nto" ~e ARa,s..en"'".dOl'ia .e pen.slics I.gran.<l.e de mi~it"res da aUya' e cta
nllod-e 1946, revogadas as dispo- dos Mantnn'os' ': " rese!'Va, na pr:Ülca Ilnulam 3 n:,;,~ma
sições em contt'áric" "Art, - Pr,r:'l cmnpnmento do d,s- lei e;n seu aspecto fundamental de

• pos~o no artigO, ,denti'o do prazo de pl'erniar àquelcs que participaram da.
O pl'ojetá 11,01.055-48, do See 90 dJas ,a contar da. vIgência desta última g'uena, , . .

1ú1or Deputado Rogérl'a Vieira, fi- lei, sel'ão revistas tàdas as pensóes'Por outro lado, a transformação em
gU1'll, noo, artigos 7,> a' la,', trans- e aposentadorias concedidas aa pes- lel do pl'ojeto referido, trará tU11

ito 1 d H soaI da Marinha Mercante Nacional, grande aumento ele des;lesas em de-
cr s ao a o, . ouve porém a mo- com servIços efeUvos de guerra", sacôrdo com a atual política' do 00-
dificação que sevé abail;o: . ".Art. _ Os participantes da FEB, vêmo", ,

falecidos sem gozarem os beneficios '"e ~m outro ofído acrescenta: 'I
da Lei 283, sel'ão condecorados, pro- "O Estado M:tlor da Aerol~áutica,.

,movidos ao pôsto, graduação ou letra cujo parecer adoto, assim ~e pro
imedlat~\lnente superior, desde 'que nunciou:
ainda não tenham sido promovidos alas val1tagens estabelec:das nas
por fôrça da. presente lei", ','Leis 286 ,e 616 trarão pesa.do ônus aO

Ainda pela Comissão de Constitul~ Tesouro Nocionál e, como tal de,'e
ção e Justiça tOl'am solicitadas in- rão ser ccncedidu.s .sàmente àquel~s
formações aos MlnistérlosMllitares que ef~tiva1nente participaram nas
que ao responderem; inforn'laram, o:ller~,ções de guerra na forma da le-

O SI', Ministl'o da Ouen-a:. que os gislação vigente:
projetos 1. 055, 1.124 e 1. 059 ,acima bl o regulamento das !eferidas ,.Ieis,

'transcritos e :lInda o 1.222 "devem se aprovado ,na forma proposta <pelo
ter perdido oportunidade, em face próprio Estado Maior) virá~· en
do que oontém a Lei n,o 616, Que re- contra, ao ponto de vista déste Mi-

" solveu o assun to" , nistél'io;
O projet.o 1. 222-4B tem a seguillte c) é dispensável, portanto, a ela-

l'edação: '. boração de nOVa lei sõhre a assunto".
"Art, L" Ficam eXtensivos ao~ ml- O único Ministro Militar .a se pro-

lltarcsFlIrças, Armadas (Exército, nunci:l.l' perempooriamente cOlltrll ()
Marinha, e Aeronáutica), que hajam projeto, tol o da Marinha que fê21
servido, durante o estado de guerra, criticas 30 mesmo e termina s~lici
em unidades de :tropa, E:tados M2.io- tando ao l~gisladol' que codifique tr3.
res, Serviços e demais funções I1ga- tamento aclequado e Igual para of!-,

idas 1l0sQunrtels Gene1'!lls e 11 Tropa dais e cabos, . pl'aças, 11larilll1eíros,
j a que estavam ntrlbuldllS rnlss5esde ta1!elros etuzileiros navais, acha. SUa.
, vlgUil.nclaterrestre, aérea e naval ,do 'Excelêncfa e!itreoutras 'considerllÇÓ\15
, litoral do Brlls!l, Ilhas e At1dntlco o que aqui ti'anSC1'evo:

Sul, ou em outros teatros de opera- '. ' '
ções das zonas e fa.ix!W litorâneas, ~Quanto ao al't,,, 3,0, estende 08
os fOVO:\,llS da lei 288 de 8 ,de junho benefícios da Lei n, 288 11 todos os
de 1948, desde quesatlsfaçam lia se- mIlltarf.l!, e, civis que pl'estllram ser-

Art •.•,- A p~te Je1. entrarfl ~umte8condlçõ~B: . .. ' :~:j~~r~~u~~'~u~f:~u~~:~:
, ',em vlg<lr):lll da~de sua. pubU-Il):'tenhll.m,llennanecldo nas refe- dó prestado ser~lç.os em .zonas de'
". 'oáÇAo.e\; oaeu W~tA! 'aerá o tram- rldlloll funçlies durante mais de sela etetlva.s,operaç6ea de guerra, n!otl~'

crita D06.bpletia.il !ie' ~,N·,.çOr- me&e6 de ..:ser.viQO' ,l.ni.nter.ruPto, em veram;· até . agora nenhum. .. 1l.mpfl..1"O..1
pOrlliC6ll1 milltarel.' Fernando: de Noronha ali na n!:la da pais amais necesâ1tada' das clllSSeI.

Trlndalde, 'ou •llIals 'do um ano nas decomb&reatolcla. 1I<Iarlnba, 81 'pr.fl.~
demala luarnlçlfe,SmUltares; ... eu.cabOl. mai1nl'ieifoa, ta1fe1ros~$,:

lJ) contemma.1sde,trl1it~ '(SOl .nOltusllelr08 navalll,genté i1lÓumblda dO:
"de o$(lrvlço: C?~pu~vela,lIIra .11111t lvl- vitais· fliaç&ilibordo; 11ooullO~p1e"
~adll; e. . . .' , ' . tilRll\te eeqllflCldI.: iBual~tbt!'Dl~ntct

cL polIIlullm a,,"MecI.dll Quer-reee_am'~~(lue,.D&{IIUOl'r&Af,
~~'.,' ,.. ,.,. 1814-111'.liuaruêOtttlllp.l'D&Ykla':~·;

~ '- . ..' : .'~
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,D,e Redação
19,· REUNIAO, EM 23 DE
JULHO D'E 1~57

Aos vinte e três días do mês de
Julho do ano de mil novecentos e
cinqüenta e sete, reune-se a comts
são de Reda>C)ão, extraordínàríamente,
na sala "Alclndo Guanabara", /ia
quínze horas, sob a Pl'esldêncl!l. do
Deputado Madeiros, Neto e presente
os Dellutalios Abguar Bastes - Car
doso de Meneses e Lo,po cceino, Dei
xam de comparecer os Deputad~8

Afonso Arln'os _ Ernan1 Sátiro e
Màurieio de Andrade, t lida e
aprova'lia. &~m retificação, a Ata da.
rS'unlão antel'lor. São nprovaelall as
red,nções finais d~1l projetos núme
ros 752-B, de 1955. - 914, - 961.
1.712 - 1. 783-B, de 1956 - 1.814-0.
de 1~5B e 2,363 - 2,6~8 - 2,7J4-B
- de 1957 .:... 2, 796-A, de 1957 
2,312-A, de 1957 e 2,24.2..0, de 1957.

Sem mais que deliberar enC'ê'~ra-se

a reunião; e eu Maria Conceição
WatZl, secretárla, para COn.star la
Vl'O a presente Ata. qUe alpro\'ada.
sel'â pelo Senhor Presld'~nlle a&lnada.

wmbldo.!i cio patrulhamento li viii- I ArmQ~aa, muitoa regressaram s.o al'· Relnç&es Exteriores - do Projeto nü- I Corrêa lia Costa I Tarso Dutra, .con
:w...",a tia IlVbSI' extensa cesta, I,,~zallatv, como uper..nos que eran.. mero 2:620, de 1957. Submetido 11. tráríos. Foi rejelte.da, ainda, con

AI Leis :J~b-"8 e ti.Lb-411 80 bene-Ioutro:; nas tOl'ças expi::di~lOn,UlU8 nor- votos foi aprovado, ressalvadas. ao ka os votos d03 Senhor,es OSvaldl)
f~laram o pessoal de Cate,:01',u5 mais te-amerrcanas caesurum 110 POl:t~ d'" emendas, das quais foram aprovadas Lima - Turso Dut1'a e' Virgllio Tá
IlevaoM., , , Capitão. ao l'e:,:reôllar Já cesmcorpc- as d.e números: 1, 2," parte (com vcra, emenda. de autoria do primei-

•.. e ainda mais adiante acrescen- raco, 11. ~ua. vua nata; voltou a ser sueernenda reduzindo para 1'0, reduzindo BlS dotaçÕ€s da. suecon«
ta ~ua lllxceiell~la: "gal'l" da muruc.paudade. se a 010' CrG 33,54B,400,00), 2." parte (com slgnação1.1.1B à.s constantes do 01'-

" ••• este lVl.nlsl'ério, pela ExPOSI- na deter servido ao seu pnill e 11 cau- sunemenda ;'eduzlndo' para ", , .. " çamento vigente. Ar. de'/;~nove ho-
çiio de Motivos 11,0 l,ó~o, de.:l4 ce sa da ncerdace ja lhe a.ss>eglltaVa fi. eis 250,O:O,COl, B, 9, 1," parte (com ras e trinta mínutca, foi encerrada
julho ele 1941l, eacareceu RJ hxmo, 0::."- respeitabíüdude ao Dever cumpndo. ~ul:emenda' reduzindo para ,.",'" a reunião e, para constar, eU, An~
111101' 1:'1'eSldente da RelJUbll~a a ne- Resta-nos, nobres cciezas, quanu, Cr$ 1.0JO,OOO,O:) e 2," parte, 12 "elo J~sé Varella, S:!Cretári':>, lavrei
ce.olõidade ce medidas unnormes para ao pl'ojetoem pauta, aar o nesse (com sueemenda l'i!duzlndo para ." a presente ata que, depoís de lida e
todo 11 pessoal da Amiada, voto contràrío a sua nprcvaçuo, jl"l' Cl'S 9,072,00'0,00). 13 '(com subemen- w:J'rovada.será assinada pelo Sel1hor

O arugo '1.° mfrins", ao mesmo prejUdicial a própria hierm'qLLa, b,lll" da reduzIndo para C~$ 1.301)'003,00), Presidente,
tell1po, o artigo 2,° do uõeret.o nume- e llarantia nas nossa giOl'lC~I:l.S J;o'ôrçab 19 -20 _ 1.. p8.1'~~ ...., ac, _ 35 _
1'0 ~,121. de ~O de outubro de 19.8 - Armaoas: 36- 38 _ -«I (com subemenda re
Reguullnen1<:l para promoções dos uH- PreJucLc:(l1 ao erário público que em dusíndo para Cr$ 5~,OOO,OOO,0>0) e
ciais da Armada em quese espeeirica Cace ela sua aprovaç.ío repercutir... in- 42, . Fola}ll\()vada ainda a emenda ATA DA
como serão reítas as promcçoes e a cllUilve em ulgumes autarquias du do Senhor osvatdo Lima FilhO, com
LeI n,O 196 de 26 de dezembl'ode Previdência /Social; subemenda do ::;enhor Souto Maior,
1947 -Lei de F,xa<;ão de !"\lI'çaS - Pl'ejudiclal as tres armas -: Exércl- reduzlnd~ para Cr$ B,OOO,OO~,OO IJ,

além de trazer gravissímcs ínconve- to, Marinha e Aeronéutaca. em lace subconsígnação -.',15 ..;... Item I, In
níentcs para a admlnLstraçáo naval, do substitutivo aprovado na. cenus- císc 11. Foram rejeitadas as emen
caso será aprovada; além. disso, a são de Segurança Nacl\lnal quauce das de números: 1, 1," parte - 7
Cruz de OOmllate é. uma condecoração ciiscrimina, 110 artigo 7, letra A, que -.- lB _ 20, 2," parte, 22 - 26, pe
institulda no Exército Brasüeiro, o estabelece o nenencío apenas àque- las normas ?7, após ter o SenhOr
que equivale a dizer que as vanta- les laureados com a "Cruz de Com- relator tra'Mmitic1,o as Informações
gens do artlllo 7,° serao restritas a bate". condecoração ilUitltulela no prestadas pelo Ministério, de que .«
cata fôrça do pais, ficanelo caquec.da.s Exército, li que demonstra claramen- acOrdJ está em vígor, contra os VO
llli demais," te ·que flcarão aa de~alJi corporações tos' dos Senhores Osvaldo L:ma e

;t.1a~ .arde volta o Senhor MlnJ,~- (Marlllha e Aeronáutica) .prátleamen- Souto Maior: 2B _ 29' - 31 a 34 e
tI'O da Geui'ra li n1anl1e,jjtar-~e de te ciesatendidas do benefiCIO que o 1"- 43. F'aram COlll5ld~l'adas em outras
mcdo- positivo contra. o Pl'OJCto 855 gislador pl'etendeu liar, as emendas de números: 2 - 3 _
e respectivo sub/ltituLivo da ~oll1l8SáO Nestas eondições nosso voto é con- 1.," parte, 4 e 5, na emenda 1; 6
de segul'ança nos Itens 4 e 5 que trârlo aos pl'Ojeto~. ma 2." plll'te da n.O 3), 10 (na 1,"
allul U'alUiCl'evemos, e textual quandO 5alaRêgo Barros, em de de parte da. n,o 9), 11 (na 2," parte
afll'ma: 1957. - Georges Galvao, da n,o 9) ; 14 a 17 (na n,O 13) ; 21

lO A Lei n,02B8 concedeu vantagelUi D O t. F' I' ;; na n,o 42. Na dlsCWiSão cia emen-
aos que partiCIparam ela Guerra, mab e rçame." o e. Isca Izaç..o da 20: 37 (na n,o 36), 39 (na nú-
para serem tornadas efetwas romen- Financeira moero 3>8), 41 (na n, ° -«I) e 43 e44
te na ocasião cia pa&agem para. a na n, o 42, Na. dlsC1.l8S'lO da emen-
inatividade. Eaa.ss VlUltagen,s conC'Or- CONVOCAÇAO oda 13 o Senhor Geraldo Lima. Filho
rem para aumento de des~~ a\:ar; De ordem do Senhor pre,jjldllnte, faz um a,pêlo llosentid~ de a Co-
l'etam dificuldades na founaçao clll floo.m convocados os senhores mem- ml$São manterJS teto.ll, constantes
reser~lIo'l. mas não .pl'ejUdlcam à I,ns- bros desta· COmiasáo para uma reunl- d.:> Orçamento vigente, para lur ver
tltulçao. O .substl.utlvo em apreço, ão extraordinárIa que ae realizará bas cie Material cie Con.sumoe per·
visancio premiar com promoção ,ao~ no áia 24 lio cOl'I'ente, às quinzes ho- m&nlmte, salvo os casos 'já. estuda- Comissa-o Parlamentar
que ainda se encontram em ativl_da ras e trinta minutos. na Sala "Antoe- do.~ pela Comissão, O Senhor Pre-
de, fatalmente provoca.rá preterlçõeB6 mo carlos" com a seguinte pauta· fIlt:iente deelarl)U se' necess,ál'io o de Inquérito
que nem sempre poderão ler i::tif1- Pro.ssegUlmento da apreciação d8.s exam-e do caso COnCI't!to em ce.da
caciab a. não s~r pelo fato do ep- emendM ofeloecldtlll a08 subanexos .do suba'l1ex,o. "Na cii5CUSllão 1i1l8 diver- P 't d bl d' T
clado ter cumprIdo IUIIlI obl'igaçoes. Pocier Lellislativo e relatórioll do Ml- sas emenáa.s fizeram UflQ da palavra ara es u ar pro emas e u-
durE~ntebi~ iferr:1do multo reStrito o nistérlo da Marinha e Poder JucilCiá- os Senhores: Souto 'Maior - Tarso rismo. e propor medidasLe-
fetlv:' ciaoFO~rça Expedlclonâ.rla Bra- rio, cujos relatores são. reBpectlva- Dutra - Osvallio Lima Filho - Mar· gislativas referentes a essa

e . t o mente os Senhores Joaquim Ramos, tilUi Rodrigues - Getúlio Mou~a -:' I d' t .
sileira. e relativamen e pequeno RenatO Archer e Raimundo Padllba. Raymundo PadUha _ Nilo Coelho n us ria.
número daqueles que tiveram oportu- Sala "Antonio Carlos", em 23 .de e o Relator. Em seguida o senhor
niciade cie prestar serviÇOS de glUelTal Julho "e 1957. _ A1lgelo José Varela Presidenteaeu a palavra iIJO SenhOr ATA D

AAI3ZAD6,·
REtJNIAO ORDUIN

L
AlUA

na Vigilância e segurança cie 1 tora S'" ~. A RE L A EM 22 DE J HO
"o' nosso pa.ls. Nem todos portanto, - ecr" "o, Joaquim Ramos para l'elatar o ne- DE ]957.
.. I ti xo 2 - Poder LegiSlativo - do re-
eeriio abrangidos pelo su'pl;t tu vo ao ATA DA 14 " REU'NIAO EXTRAOR- ferido Proj,eto. Submetido a votoll Aos vinte e dois dias do mês de Ju-
projeto 855, e é polllllvel que ofIciais ORDmARIA EM 22 DE JULHO foi aprovado, ressalvadas as emen· lho ele mil novecentos e clnqüenta e
de· reconhecidOB méritos, cujo acC&O ~ 1957 • das. A"'l'eclando a emenda n, o 1, sete, na. Sala "So.bino Barroso", àsconvenha ao Exército, venham a ser , • , '" I. - '

iei tros que poderão ser •• li 18 h uinze mlnu item pJr Item, a Com..ssao aprovou quinze horas e trinta minutos, l'eu-
preter o.s por ou ' "" 'sWl&C oras e q - as segulntoes subCOnsi!P19.1;õe5: 1,1.02, niu-se ordinál'iamente "a Comissn-o/ler até mais modernoa." t06 do dia vinte e doi.s cie julho de õe 514 2000

... e no item 6: .' ,mil novecentos e cinqüenta e sete, C'Jm as dotaç s de Cr$ 7B. , , O" Parlamentar de Inquérito para estu-
"AlI blIo'les da organização militar na Sala Antônio CarlOlS, reuniu-e a fixa e C~$ 81.030,ooO,O~, variável: dar problemas de turlstno e propor

repousam na hierarquia e na li1.scipl1- Conmsão de orçamento, presentes os 1.1.08, 1.1.09 (com submemen'da re• medidas legislativas refel:entes a essllo
na. M promoções, mormente nos qUll.- senhores~ Wagn'~r EsteUta - Fre- duzlndo para Cr$ 550' OOO,OC') , 1.1.15, Industrla, sob a presidência da Se
dros superiores, cOlUitituem, por isso, sldente _' SOuto Maior _ Vice-Pre- 1.1,17, Item I, com .subemenda l~du- nhora Deputada Nita Costa, presentes
allllunto de. capital importância pal'a si dente _ Daniel Dlpp _ Getúlio zlndo para CrI; 5, 500 ,OOO,O~ e It-em II, os Serihor~s OUl'gel do Amaral -Re
o Exército O substitutivo em apl'êÇO M~ura _ JOiSé Bonifácio -' LI no com subemend~ l'edllzlndo para .... latol'- Nestor Jost - Albel·to Tôr
embora tenha P01' escOpO prenuar Braun _ Má,lo'Palmério _ Mal,tinsl Cr$ 900,000.00, 1.1.18, !toem 2, oom res _ Yuklshlg"le Tamura e. ainda, os

1 t ·", , um' pa a n vito- Rn~'" "'" .~ VI'" 1:Jafael\SUbemenda aumentand,;) de ....• , .•ãque. es que .con r,,,Ulr r ~. """gues - .~vn=o> e.. a - "" C $ 36 0(000 e item 3 com sUbe.men- Senhores. Asses50l'es Milton TI'lndade.
,ria dasal'1Xli\B b.l'abilelras na ult1ma Cinéw'á - Vlrgillo Távora - ,Ar- d~ aumen'tando de Cr$ 200.000,00: Domingos C, Brandão - Umbert.o
guerra, modi!1c",ra, profuncia.mente, a.s mando Lages ,- CarlOiS Albuquelque . 11 23 1 3 04 com subemend'l. au- StramandinoU - Edglll'd Ohagas Dó
normas até aqui aliotadi\B na aprecla- - Clovis pe,jjtana - Janliuhy. Car- mentando' de 'Cr$ 180 000 00' 1 3 OB ria. - Jorge AlbE\I'to P. LobatO - Ja
ção do merecimento dOS milItares neiro - Joaquim Ramos -NelsonI, ." , , " , cques Pel'l'oy e. a convite, osScnhol'es
para. promcçi'.o, podendo com isso pro- Om,egna - Raymundopadllha - Re- c~m subemendaaumentando de .. ,. Angelo R, Pellegrinl, dll. Fecleraçii.o
vocal' altuaç(iClj de cOlUitrangimento e llato Archer - Victor Is:sler ..,. An- Cr$ lOO,OOO,~o(): 1.3.10, com subemen· Nacional de Hot.éis e Similares, Joá,:)
d1ficulda<lllS. que tudo acqnselha de- tonlo Carlos - Celso Peçanha - da. aumentando de Cr$ 100.000,00: Kcssler Coelho de Souza, do Oonselho
vam seI' evitaelllo'l," Chagas Rcdl'igues - Clcero Alves - 1.4,05,' com subemenda aumentando d T I d C f d • N 1

Entendo SenhOres Membr.os 'da Cito- Corréa da. C06ta _ LlcUl'gO Leite _ de Cr$ ]50,O~0,OO. Foram l'~jel,tadas, e UI' smo . a on e eraç",o aCiC'lla
missão de Fmanças, serem justos os Lourival Almeida"';' Nilo Coelho - ainda da emenda .1, o.s seguintes do Comércio eOI'lando Fonseca. Foi
conceitos emitidos por. tocios que ate Osvallio L i m a Filho .;.... Satul'l'lino itens: 1.1. 05, 1,1,18, itens l' e 4: llda,.: aprovada e assInada a ata da.
aqui têm. sll:pronunclacio. Bra.ga e TarllO Dutra. Deixaram cie 1.3 ,CC. pelas normas: 1.3,05.1.4,09, reunluo. antei'lor, Com a pnlalavra o

Entendo qu eo nosw reconhecimell- comparecer 06 Senhores: Arnaldo 1.4.12ea emenda n, ° 4. em face Senhor Relator Gur!.lel do AmarAl.
to a êB'te pugllo de, herois, que por cerdelra _ Aloysio de ,Castro - Ar- da preferência requerida pelo Senhol'I continuou fi dlscussao iniclaclaua.
multas vêzes tenham. exposto SUQS vi- mando Corrêa - ~t:> Gonçalves Ofivaldo LIma e el(l, questão de ordem. reuni~o anterior, procedendo a leltul'a.
daa nos campos cie batalha, devam _ Castilho Cabral.-.GUilhermino de do senhOr MartlnsH,l)drigue.s sóbl'e de uma exposIção. 'parecer sóbl'e ltS

'ter lUlllU' de. eterna gratIdão nos nOll' Oliveka - Herbel'tLevy - Luiz Via- o que se consideraria. como proposta emenclns apresent::,(!as ao seu Substl
,··'S(lscora~õeB aeua nomes gravadOS no na - Sigefredo Pacheco _ COlam- para o Anexo 2 : o Senhor Pre!iidenlie tutlvo, rellltivas ao projeto númerO
'altar da pátrillpara'a eternidade, bo de SoUZa - Filadelfo Garcia - deeii1iu aquest~oconsiderand-l) a 3.714, .de 1953, -que "cria o Instituto
, O\ltros' povos que também particl, João Agripino - Jonas Bahlense - emenc1a.n,o ,1, áo Primeiro. SecreU.- Brasileiro' de Turisrno e dá outl'as
param da guera. COmo a ll'rança,Ea' Leite Neto ";'Milton Brandão e,Ra- rio, comopropolita, tendo sido" por prcvidênclas", o Senhor Relator fez

-tados Unidos, Inglaterra' Itália. n10 nleri Mazzilll. Havendo' númerole- cons-eguinte, rejeit&da a emencia " remissão à. lon~a JustiflcMl!.o que es-
'deram aos seus tllhOl que também galo foi Iniciada a reunião. Lida, pelaanormas. Na ciiscuss~da ma· creveu para.o Substitutivo J' apresen.

, 'foram.glorlQBQ1i, que também foram sem observa<;6ea, aprovada ell88lna- térla fizeram USO da palavra os Se- tado à Comissão e objeto das emen
"heróis, outro tratamento; da a ata da reuniAooanter1oro se- nho1'l!ll OSvaldo Lima - Getúlio das, A seguir, leu a Redaeão do Venci
'Sargentos. Tenente. e capitlies. por nhor Presidente deu a paJavra.ao MO\lr& -' Martin.e ROárlguea - Vir- do, Em votaeio, foi o Substltutl...od~
.to de bravura, -ao voltar à vida cl- senhor Rafnel Ciucur" pa'l'a ,relatar gilio Tivora, todoa It.voré.veJa .. apro•.ComlsslLo, aprovado por unln1midado.

"vIl, 'ckpola de dealigadOl dai F6r~IlI' O lubanexo '.18 - Mlnlatério 4M vagiO d...menda .... OIOVJ,lE'elltana., 1"lcoueltabe1ecldo que seria conv1d~
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PIlo.

:.Ié:lO,Onç;1. JW11or.
S;;;l'g,J.[..C:

,•.'\n;iJall~;) RoLe:nberg
H~ln:bcl'to .Amacc,

BClhia:
.Jeee GilimarC.cs - PRo
úI:veira B~ito - rS!J,
Vbl'::t de Mel,J,...., F3D,

J:-s~;l'it:) S~:::~':):

N:'~on :V!cl:t~h;,o- P:SD.
D.L'itritD F;d~r?l:

F::taAgUisl' ....:...- DDN.
r..11.nl~l·o \[:11.'0'::'5- ,PTB.
S~r'-\:n M.:1(~Ú11j-~es - FJ::'B,

~..~~nas , G~CJ a.s:
Estevt.:s 'EIcdrl','Ecs -:- PRo
Gé\ti'iel P:l~ - UDS,
J.!O~V.cil':lCL. .r, ;"Z2r:c:~ - Pn..
Ot:1~ilioO, N2;"',T:O - "28"0.
'Ultimo' ele C~I'I':11ho - P'::;,O.
V~':~C!1C/;:OS Gosta -...;. FSD.

S:l{) Pa~i,,:

Carvalho 3cbrinha - P3P.
Er;'1iLo ~~tl- s - l?':"':'T.
Líncc.n FelicTan~ - ?SO.
Lo1.1:·í::!i:·o J(aij:~r - F~(.

O-:t'z Monteiro - PTB,
P:1C~1~r\') Chaves - "!?SD.
Y~~,{o2~~1~~'u'e T~c1U1'a - FEL.

.... ..v";:.

:Ber.o,dito V~= - P2D.
Cunha E~stcs - Un-);',
E:nival C~lado - 'UD::.

Pa1'lIDt:
Ch~lbaud B!.;:caia - P3D.
Newton C::trneiro --:' TT!:'~.
01ivejr~, F"~nco - PSD.
PortuzaI T3.val'~s - P!C.,
Vie'rJ de Menc o !, - P1'3.

S'.r.t3 C'Jt1l'h'.a: '
('!<tr:1el1'0 Lnvrla - rTDN.
EH"~ J.r\a!!1'le - PTB.

R.ia Gr:màe d~ ,";1,1:'
.Adi1'" .Vi::tna -' PTB,
D'Y1cl Jõ'a1'aco _ 1':"0,
f",j·, C~m~.3'!nol1l _ P~~P.

~1()~t-nr '.~n$t "'- PED.
Un!rio Mnch?do -P7l3

O SR, PRESIDENTE:
A ~Ist~ d~ ry)'es",nça nC!U:il " com.

):lal"!:Clmento de 57 Senho:'es Da;;lu
taclos.
, Está nbcrt:t ~ s~ssiio.

Grande Expedi;;nte
Herhert L~\'".

821'.0' ia f\I~'_~~:.1!htí.~s

Ceo~'gf:~ Cal1,':'o.
C?bri?l E~rll1cs.

Frota Amuar.
. Cll;::3as I~~;d1"jgucs.

JG.~0 S raney .
Jcficl'son rte ;'l::-;Dbr
Armando II'~1'.:::~(I.

Alfredo Palcrrnr-.
José Talarico .
Ccl"mbo ele Sou 3.,
AUl'éEo V:211:J,

S~i:'::l~r;ó!·1~1.

Octa nílin n,gr,'o.
Lb1D Braun ,
}1,18zaUlú:'[; Pln ro , .
GEl';781do ALl1',ll".'.l
Ca'TI-PO' V 't':~al.
Oscar cor: §~,

Fl'Ct3 1\Tn~·2jl'8..

Fpl'par;df)' P.:: rarí ,
Eli1S ~I\d::tim.~

, JOf,r Guiomar(1.
C,dilho C'~:':'Ql.

OUI'r,ira Fmnco.
Di~:cnsir ~ôtte~.·

Pec'To El'r,':a,
A:lis:o R.or:ha.
Ivan Bichal'a.
An~'ôl1;o Cal'lo~,

Regê ,F~l'rcil'il .
J()st~é de C"~~I'O

Carlos Pil"lO;
Al'ino de Matos.
Tluiz Com~8..r::';nc·l1e.
"lil1io Fl'c!re
~~g3.d:1s Vl{-Lnna.
Ab';t1~r B'lstns.
Pel'~lra Milrtins,
Osvc.ldol.ima :F1l1',o,
Va1elnmar !lU))!).
P011C'i~~1" dos 8?,1' tO!
Celso Pccf.rlha.
Tel~órlo 'O~·:alrt\nti.
::lalc1nnlHI Derzi.
Vr~,nça C:1I'1nos,
;lntl1\ie~ d~ 01:vetra.
,'!ed~:ros Neto,
Cunh~ M:1ch9,:!O,
Ad~hil Bnrr~to. O SR. GABRIEL PASS~S:

Mie-ue1 I,~ltzzi. ,.. " I' (Scl'l;lndo (eo11:o 2.' Secre1círWJ
SI', Pr.esident~: ," prcc~de ,à leItura ela at~ da sessão
COlTIll'1len a V. r':n.. (lue cedi t ml ant,ecedenle, a q:la1 é,s~m obse',raçôes

nha h's~l'i~,~,(> n(> Cran!le Expedl~nto assmad:1, ,
::lO DClwtado HC'_tbc\'t, LevY, ,O "SR.P:ll.:ESIDENTE'

Sn.1a 0.'8 ~ Soss()p~. "m 23 de julho de .
1957. - Pereira Lirr: 7; Passa-se à ,leitura do expedizl1te.

O SR. MIGUEL LEUZZI:
94.~ SESS$,n FM ':13 DEJULHO

DE 1957 ({.O secret<iri:J, servindo de L') pro,
c:ede à I·eitura ào segUinte

PRESIDl\:NCIA COS SENHORES: .
GODÓI ILHA, 2.° VIOE,PRESlDEN- Expediente
TE: ULI~ES GU~\..~ES. PttE~ • Oficio: -
SIDENTE. E NICANOR SILV.-\, 2. I Do SI', E:iIc!cbl'a.l1c1v de G6es, MI

SECI:'l.ETARIO ""~ul.o:es t~tmos:
As 14 hel'aS compar~cem oc; I E:-:mo. Sr. Pl'esidcnt.e da C1\1na.:'a

dcs Deputa::los.
, ,5enhcr~:0 Deputado lIildebrando dl1 k'aÍlj~

U1l.SS~s ?Ullll::traes. Góes ,vem, de acô.'àa COlU o ~Re.
~dóI l.h:t, gIme'hto Interno comunical' a V <'•• IWIlson Fadul ' t • • , ..........
Ml~uel Leuzz" QUe nes a ...ata reaS<;Ullle o seu mano
D; ~ h' ,., '.. dato pOl' tel'em ce&'5adosos motivQI

.x- u.t ....CS!I"'O da liconça que lhe f'ol. o e'à'àAmazonas: • c, C 11C I a po:
Antônio Maia _ PSD, es.a., Casa.. '_
Aureo~elo '"- PI'B, Sala ,da.sSessoes, 23 de julho d~

Pará: 1957., Rlldebranào de Góes.
VirglnJo Santa Rosa _ PIP.' , Do sr., :'I'llly Frõhl!ch, n{)a seguin-

Maranhão: tes térmos:
Clodomir Millet _ PSP. Excelentlsaimq Sr. Presitiente:
Peclro Braga -UDN. ' ' Co~unlc<> a V. E"," que, nesta data,

Piaul: reassuml as funções de Deputado Pe--
Milton B1'anclrão _ PSP. deral,em SUbstItuição lIOS tJ.tuuJ.r Her.
Vltol'lno Correia."::' PSD, tnCll de. SOUza. ,

Ceará: , 'Sal;!.da.s ,Sessães,.23 de, julho de
Adall' Barreto - UDN'. , ' 1957.'.- WlUy, Frllh/lciz.' '- .'. ,',.
Leão Sampaio -tl'DN '(23·t~5" Do Sr. AloySio de CMtro noa se~

Rio Grande do Nórte: "gutntes têrmos: ' , " ,.',
Eider ,var.,eUa -PSP. " Exmo,Sr, Presidtmte ela Câmara

Paralba:, '._ clOSDeputal:!os: , " , '
Ernanl ,Sátiro -t1ON. ,TendO Ce&adooa motivos ,que ,me" ,
Pereira Dlniz...., PL, leVaram li ~lIcitl1r, aVo .Ex.- Ucênça.

Pe1'Dambuco:, ' por ,,120. d\aa',slrvo-medo_;prOlente\,
Pio Guerrll. -UDN. ",p:u:a:comWUcarQue.,nesta.':,datll,~hel,•.~

âlagoas: , .t'CaOlviclo , l'eWumir, 'O', exerclclo'-.-",;
Armllndo Last'6 - UDN;' ;meu mriadllto"ne..,).!. Câmara,::':.'-,:,:,;;.' '" .." ,',-, '.' ,', ,,:,,:;-':;:~

LEGISLATIVA OR
DA 3.' LEGISLA-

ATA DE PAGAMENTO DO
PECúLIO DE AF.TBUi-i, DE SOUZA

COSTA

CON'fàOACAO

De ol'dem do Senhor' I?resídeme" d
cam convocados os senhores membros
desla Comissão"Para a reunião que se
l'eallzarâ amanhã, às 15 hora:;. na sala.
';5ablno B::t.l'roso,", 110 4.9 andar do
Ediflcl0 da Câmara dos Deputaelos.

J':Uo ele. ~elro, 23 de julho de 1057,
.1rimafhêa ' Atlwl!de, Secretário.

Para apUI'ar a3denúnciasfei
tas por jomnis da Capital da
República, quanto às condi·
ções de tl'abalho na~ minas

,de carvão dôEstaclo de San-
ta, Catarina,

o SC1,hor Deputado C"zal' Pl"leLo, Pre
sidente ela. (.;onliss8.o de l:;lil1:J:nças, pa
1';1. nu próxirna reunião. opinar Hóbrt:
os asucctos nnancetros do IBRATUR,
t'ê:ldo' o Senhor Rfo]atol' GUl'ge1. do As 15 horas elo dia 23 de julho ele
Am.:tt'Cll, pn,meUdú que então apre- 1957, no Palácio Tiradentes, edír.cic
scnt.aria a rcdacüo del'lnitiva. Dado o ela CÓnlH1'3. dos Dop.uaríos. sede pro
a,lbJ\~a(l() da Lera, o Senhor Presi- vísórta C!:1 Mútua Parlamentar, nesta
('2nte encerrou os trubalhos às dezoi- cidac!c' elo Rio de J~I,cil'O, COmp:l1'2CeU
to 'ho~'as e qtliIJ:J.~·n1hlutos, convocan ... u SC1ihal'::1 !I/Ia~'ia Cárrj~l'a de SC'lIza
da 11)1':1 reunião p:lraa próxima s~- C()8Ia, que em p:'~:;ença dos Senhores
g'll,!1ch-fE'il'u

J
\\tnte 'e nove do cOl'l'cnte.Vitori!1D Corràa c Benedito Vaz, l'CS

:13 C111il1Z~ hOl·,'.-=i, na 'S~1.];1 I'Sa:)il1{) Bar- ~~C~:\:.~~::::l~.~ .~~:'~:~C:'::1,tC.i~ TC:;O~tl'::il't.
)'0.';0", E,p?.l':~ coustar. "'11" J~nj]uJn."~d" ... \I.l...~a ....,llJ~1:..lh;1.\.,1.:SC. C1U ... tc~:.
bór Maia ele Carvalho 8" -ctà 'ia lo. do faleCido no {(la L cIe, iLunl ele 19~).
"1"1' .) 7)l~'<;"Sc:'t~ ato e'll'e cl~v~o""'i' lcjo:'l "ll:l

v

~',S zero horas e ti:~lHa nunutos no nu-
\ \: ~.; ..' .~... ..." I "!:~S o;; " 'j, - ~l' 8Q 1 '1' <:;t, 1.t.. [. I'" ,,.. E "'f
(" 'lrl'u"'Qr,a serú ~ ..'~i'laC':1'p"'10 S'~rhor It1..,..0 J r..J. I .... Q .....21 ,I, .....1.1i.J.1Gl, Cl1:.. 1··
Pl:e.J:.1:n"~: ' ' "':'~.". c , .... ; ciôr.cia ]-'Ol·tU?,'u~:!:':~., nesta Capital o
~ '" c w . , Iex-contribuinte DOUor Arthur de I
~) f tu ,---, . +. ' SOUza Costa. r0l1:I'Ol'iTI8 cer.Idão ris I
, <lr3 € e tia' arnp, 18 In.VC~,cIIJ3· óbito. desejava rC'ccbel' o pecúlio a que I

9JZ? 110 MJrcad0 de Se{:l'.II\)S. til:~a ,?i~'eito, E:IP,n~o em ~,rdem 0"1
Il1cllC'lnclo as causas e 0'1 dccun!cn~os apIe;sel1cados. o" Sariho-

r, •. '. U res VltOl'1l10 Corréa. Presidente e Be- I

resncnsáveis pelo movmento nec.to V87" Teôoureiro emitiram che- I

c()nt!'~ sua f1?.clol1a!izag8.0 e ql~C llÚ!:"lCl'O 51,?~;~-~ contra 100 Ban~I\I'
pela írnplantacão (lo mono- ?~l11erCIO e" Inr.~L,,:.s de. M~ll.,-s.._Gz:.:.__ I' " ., 'I m,s S, A ...o \,.101 de eIs _L. 'OO,O'J'
pO 11) de ~eiUI'0S 1'0 prmclpa (duzel'tos e tl'm~ mihcteccntose ci!1-
~sta!Jclecjm;)nto ele crerl! ~o I nümta p.l'uzeü·()s) como parte (','o pe-

d P í Icúllo~imtltui[10 nelo ex-mutuário Dou-
O <1.S. • • tOr Al'Cl1Ul' de Souza Costa. arr8cada-

~TA nA 20." ~EüNnO'OgmNARIA 'do pt0 o dia 19 ele, Corrente. (,h,eqUP't'
",' ' ":"0' d ,"o d " emitido ,em nome dr, Senhora Marh1

" Aco Hnt~ e, '~C:~, dk~ o I~e~, e JUCúm::ra de Souza Costa. o qUgl fOI
1.';1 de n;~."no\e~:.nto,' e ~I.l~uer:~a,,: entrc~u~ contra a ap"esent8,ção do re I
s~ce, na :",,,,10.. ">.abl~~o BanOs? ~ ;-,' 'clho, ac1i:mte tral!scl'ito., Recibo: _ '
qUI~ze ho~a~. leu.~u ';.. ,a C~lülss~~ "P.êc~l1i da Mútua Padamentar, a im
PmlaOlel1t..1 ele I..qU':~o pala el~, portâJdade Cr$ 213,750,00 (duz~ntos,
tuar:m~~'1~. i11V?SU,!~,,"ÇOdS llf o1'flel'ca~ e trez~ mil setecentas ,e Cll1qüênt~ I
<lo d, l:;.",uos, 111(\\(,an 0, aoc~uoa' e, cruzeiros), como parte do pecúlloins
os l'e,ponse.~eis pelo. l110\'une!1to cem-I tituido por meu mal'iclo, ex-mutuáriO.
tra_Slla I1ElC,IOnal,lzaçao. e, p.:;la m1plan- DOU,,ler Arth1.l,l' de Souza Costa. a1'l'e
taça"" do Monop~!Io Cie ",eguros, ,:lO c8d~CllJ até o dia 19 do corrente ano,
pr!lle-!l!o.l eiitabe;eC:~~llto de credito I conforrae ,CO-1sta .do livro de ,o.ta. _
do P~lS, sob a prcsICle~!cla do senilOl: R~o de J~n~;ro, 22 de ,1nlho ,de 1957,
Depu,aclo José Bcmfác!o. presente.s, o, _ ass:n:H~,o: JOsé Vletol'ino Corrêa.
Senhores lJellutac.os All~uar Bastos - B~llcditf) Vaz' f!M~rJa ,Câmara de
Rela~or - Frota AZUla.r e Octaclllc. Se'l1'~a C~sta. Trstenmnhas: Fernan
!'Iegmo de Lima. DelXal:1111 de COlll- do F, Costa e Luiz Peneira Oulma
parecer os Senhcl'es Depl\tactos AI'"
ma.ndo Falc,,-o e Arna.ldo CCl'deira. ráes.
Foi llc1a c a)rovu'Ja a ata da reunião I.,. ~ ;:SS ~ 'O
anterior. Acendendo, il ,convocarão: .:J.' ".. A
feita compareceu e c;!lÔSO Senhor I DrlARIA
Carlos ele Mello Costa. Cornparccerall' ' TU~A

e foram cOnl'idados a voltar na próxi 'I ' L '

m:l. quinta-feira., d,ia. \'.n_te e ,C,i,nc,o do .Inicio ~o Expediente
corrente ~s SenhOles Jo.~o Morrot FI' E:St~V8S Rodrigues,
lho e Cello M?~lteil'o. Tudo quanto POl'.tl1gal Tavares.
ocorrcu na l'cUlU:<J f~j S'l'avado e ta-I Cid CampGlo.
quigrafado pelo "erVlço. espeCIalizado Oct~cilio Neg~'ão.
da Câmr,ra. Nada ll1tlls havendo a. Miguel Leuzzi.
tratar" o Senhor Presidente, deI!0is. de Ortiz Monteiro.
<:011\'OC:?-I' nova reulllão para. ç dia 1'171" José Alves.
te e c!nco, 110 me;;mo loca~,as qUinZe Segndas' VIanna.
horaS. suspende'.!. a, sessao. E para Mario 1-Ial'tlns.
const:tr, cu, Erne~to de Assis, Secre- Alberto TÔl'l'es.
tário, l:wrei a. pl'eeente ata, que de- JefteI'son de Ag'uia,..
pois de lida e allr,ovllda. serâ assinada Mario Guimarães 11:l)•.
pelo Senhor Presidente. Antônio Carlos (15).

l3eneelito Vaz (16).
:E:lia.~, A~ime (16). ,

, Martlns Femál,\des (..t'Q
,Llncoln Fellcial10 (17).,
Pedro, Bl'aga (17).
Arlno de Mattos (1'1),
~erbert Levy (18), '
~onseoa e Sllva (lO. 12 e 111,.;
José Tal:tl'ico (lO, 12 e 18).
L1110 Braun (16 e 18).
0'1tlmo de Carvalho (17 e 18) I

Medeiros Netto (15 e 22).
IJ:mlval Oaiado (17 e. 22) •
Sérgio Magalhâes(15, 18e 22).
1l'rota Aguiar (lO, 15, 18 e 22)
Adyllo Vianna (23).
~e\Vton Ol\rneiro' (23).
~ogueiracleRezende, (23) •
Clodomlr :Milet (23h '

O GRANDE' EXPEOIENl'E DE
HOJE. DIA 24, E DESTINADO AO

• ' , ' ,PRESIDENTE DA· OOMISSÃO DE
Mut'IJa Parlamentar ORÇAMENTO;' DEPUTADOWAG..

" , m:R ESTELlTA, PARA O RELATO-
A Dlt'etoriaàa Müt~ Parlamentl\r,RIO SOBRE A .SrrUAç.\O,,ECONO~

comunica0 falecimento de seu sócio MtCOFINANCEIRA.DO PAtS,NOS
DI,'Putal1o Luiz OonzaçaMachaàoSO- TtftMOSOO REGIMENTO INTER~
bdnho, ' ' , NO, (ART, 174'.; ,
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I',,{'ite~o a V. E,x.' os meus j::·otc.s:o:;IPedoCl'al, '? pl:ojeto q\le, clL'põe. ~Ôl)\01 EnllJ~eg,"jos cio Serviço Público, j)al'a Lucidio RalUils, Sc~gio Mag:llhães,
de l!1t,o apreço. , " ~ contagem "o t',mpo. ue serviço de atender ao requerimento n.v 2.4'1'5-,7, Dias Lins, Napole:io Fontencle, caT-

Camara dJS DeputalioS, 23 de Jul,,0 iuncionanos pUIJI1C:;S C1V1S. do SI', Deputado !\.m\~lio Vlana , neiro de Loyola, Hugo Cabral,
êe 1957, - A!Ob'~1O de Castro., '. -- Do Trtbunul de contas, de, 17 do - Resolveu apresentar o projeto de
_ Da ProcUfL1C'.Cll'lrl G·~:'8.] do DlSt~·l~.o Do Sr. Pri111cLo S:::~~·etó.l'io do f-c- corrente, em que sclicítn esclureci- leí anexo. qlle "Prorl'oga até 13 ele
31'ed<:l'lli, de ·16 do corrente. soncí- nada P~d~1'rc1. d~ 17 da c~rr"nte,cH- mentes rde:'"ntes ao rC:ju·erimenlo do agôsto de 1957 a vlcêncía elo rc'lll:e
tando Iíccnca nara processar o DO))\1- e~mlllhDl1CIO :,nllc.irr~f.o ci:J Dccretv Lr- SI', D€lJuta:lo Aureo Mello, sóbre W· de lícencc a que está sub·ordlllado O
tado Rafael C~:':<'a de onvetrn, por Q:l<ll',I·"·o 11:: 2~. de 1957, p:'oI11Ul;l:~ :', I E·lst:··J do ccnven:o relatívo à aplica- int~rco1:nbio comercíal com o cxrc-
clellto de nnprcnsa . Ipelo sr, "lcc-P;'e,,,d,nt8 doS~l1aC:' 'ç,ão de C;'S 1.5CO,OO(J,OO nas comcn.o- 1'101''' .
. A Camls5'co de c:;n~:it\1içüa e Jus- Federal. no excrcíc.o dn P;·csldén8b,11·o.ç~~ do ccnt-enário da ciclaQc Q« Sala CfLr}as Peixoto Fi'ho em "3

tíça. ",:.. '.c'," r!~:.o aprova o ccntrnto ?e18b~uda ,en-! Itilr.o::ltlara, 110 E.st3;~o do Amazonas. de julho de 1957,' - D~r1~icl' :;)
pa sec_c,all,~ da Piesldéncía d:\ Reol t.J"e o D. 8, T. e ,J~.tll,}~ Prnricísco i Do TJ'lbunal Rcglonal Eleitoral ce PrM'dente __ Fara ,

pública de ,18 (jJ cJl':en~e. em que ~n- ti,.. Silva. Pref. Mll1llchal de Pccmé. Mjnas'cerai,~, ele 16 do corrente, e.n IlalX,;:, -cvc , Sergio ,:a~'all;ãcs, I,~·
earnrnha as ;nfo:'p.l:1C'JCS prestadas I Do S1'. Pnme,,'o S?cr·etário do S=- que encam.nh« o vproccssc n ,v 5.o,7D
]:e10.D,A.S.P, P:;;~1_::tcnder ao re-: nado l'~lleral de 17 do corrente, e:u de 1957, LEG!SL.'l.ÇAO Cl1TADA
quernnento 11,° ~. ~..'.:.-~:, do Sr. D:!'Ju" 'I (~l1e cnc~m.lnh·l.r;ub.::tituUvo cíerccírto r,rclC2;l'nlna:

: tado Jocé Ta,lul'i,c0._ , ' ,ao projeto d,~ lei que marca novo VltÓl'liL,- 273 - 194- 22-7-57 - I,EI N.o. 2,145 - DE 29 DEDEZEM3R'-'
: Do Sr. Pl'lIT;c:ro S-:!cr>ltal'lo do Se- 'I prazo para :\ real:za~ã'o do I C'OI;- 20iJO, Dl: 1953
· nado F~dernl. do 19 do corrente. em [;l'·esso Pan-All1e:'icann de Histó-la ria ~:lUO, SI'. Deputad<l UliESêS Gui- "Cria a Carteirá dciComél'~~o

lJuc encaminha os segu~ntes a~ttógn-: Med~cina e ~o !II Congresso Br:lSl- marães - CâmpJ'" cos DeputadoB - Exterior, rlispõe srilJrc o inicrcãm-
ros de Pro,let,cs de Lei- sanclonados l leiro d·e HIsteria da Medicina. Rio, ' .
pclo Sl'. Presidente da República: Do Sr.P:·im8Íl'o Se~r'etária do Se- De 22.7-57. 1Jiocom.crcin! com. o stuiOT C CUI. 00'" 1 d outras 1l1'oridéncias". '- PrOjetos n,« ",'v-B-.5. que altera na o Federal, de 17 e 18 do corrente A"TnY~n':o-s8 n situação na fron-
o disposto no paTágmIo único d, art. comunicando que o S2nado Fe ê.Cl'[11 teir~ Espí'ito sunto-!l1inas de mar.,~i- OPNlsidente (1:'1 Il.epúblico.:
1,· elo d~cl'et-~-lel n," 8,104 de 18 de aprovou, com em-enda os se:mia~{;s l'il aial'lll~nte com a im';tsão da s,'u<) .
llutubro dc 1945 que ~an à. FundaG~o projetoOs de lei: ',o, d'l "cm?l'ca de Mantenópa!is, em lCI'-, F'aç~ s~ber q~e o c~ngl'e~.so NaclO
:BrMll ce!\ll'nl. patcn:€ ,de invcnc~~ - qUe ,cria uma tn:'toJ. espectnl ac l'itúrio Ca,ixaba, p~las tropas dc MI·· : r:;: d.crc.a e cu sanC,Ollo :\ segulnle
marcllS de fábl'lc~s. modelos de utllt- pl'opl'~aUQa do café no extel'icI" nas e c~t~ndo o D·cputado· Estadual I e.. " .
dllde,des~nhos 011. Inodêlos industl'iais. - Que estende a juriS:llçúo' d:IS ~indro José 'pel'lla!ldcsFilho estl- I, Art, 1~o )j; e::tmt:\ fi; C:1,rt~bl de
e d'i, comércio, titulos de estab,ieci- Juntas d2 OOl1ciliaçãa e Ju!zatn~llt; lUuiani:l·o a guerra civil e insuflaua'l a ~l(jlorb~uo e I!1l;)Qrt~çao Q:J 13a:,co
menll'Js, insígnias e f:':'Ise clep:'opa- do Dlftrito F'er!el'~ü a<Js ll1unlcípios<k d.esordell1 \'g dirigi ap·elos no SelllwI' la~ Bl'a.sl1 (J. A. e em sua Slibstltul.
g,:'lnda incorpor:\das ail Pau'!mCmio D~uJue de Caldas, São J9ão de MC:'lti, Pl'e~lde,lte ua, República, pr<lsldent<!: ~.,o in~ti:~lda a C~rtell'a t.e Corr.cl'-
:Nr,cional; N"tlonolJ.<; e No\'a Iguaçu no Esta~o d." supl'emo Tl'ibunal F'cderul Mini:;- ' cio ElCtell~r, .

......, N,o 527,-13-55, que concede a Ma- do Rio de Janeü'o; -e' 'tI'O da Justiça e G-;v~rnador Btas For- I Al'~, 2. o Compete' 1l: Ca,l'tell':'I de
ria de Figueir€dD da Costu n. pen- - que difpôe sóbre as condi.~õf's tes sentido wlÍl'em esfOl'ÇOS para p;':_1 ~():;ncrcio Extel'lor, ob,c;rvadas PLS de
Ilâo especial de 0:'S3,OOO,OO mensals, p:u:a aClmissão de naclon8ÍS e estran- s'el'va,no du paz no terl'itól'io N<lC10- dlSO~ e nOl1nas qUe, forem ~lab212(':

: - N,o 1.087B-56, qU2 auwriza o P, :;'8ir<:s ao exercicio de atividad,e re:l1U- na!. O Espi:'il() Santo pel'man€Ce dlS- I tS pelo conselho ,ao. Supe:'1::tend0n-
:Executiy{] a abril'; pclo M, AJ!ric;Jltu"I nzr?!:la no pais e, sôbre a e.boli~§o elo pOMo a, lodos os suerlIícios para ll'J-I c a da ~oe~~ e, do Crédlt(l: . • •
ra o credito especln1 dc C,'S 2~O,OOO 00, re;l:lstro pohr.ial de cst:·ang'elro. rantiu da sua autar.olllia ameaçada e! ! - elnlt.• l.cençasde e~,por.a,:aO
des,t!nado a recompelJ.s::1' os trabalhos Do MiniMi,rio da Fazenda, de 17 e o dep"im~ll, to dos ilu~tl'es l1011íens pll- i e de, importação" ?,osque o requere·
realizadO<! p{)r Osec.r Salvador Cor- 18 de julho, em que presta: infol'ni:t- bllcoti Clllll asseuto neSSa casa de Ll!lS I rem l;.,. pl'ova~em Cusper da cú::rt,ll':'J,

· deiro Lobato, E, d::: Bahia" , ções a':>s se.uinl,es projetos e requcri- pat!cr:a i:llpedir qu·e a Nação se Vló>5U i ca.;n~ln1 prevISta 11~ art., fi, 0, §~, 1.0
i - N." ,l.344-B-06, que autoriza o mentos: _ de repente sacudldapol'. acollteclmen- ,e~. dest.a )eL oU neln lnd2pend~re:'l'l
P. Executivo a ,abrir, pelo M, da A!"ri- - pl'<ljeto n. O 3,60S-03, que aU~o- tOS QC suma .ravidade, Ro&o o seu na confol11tldade de normas prevI::'
cultura, o credito especial de Crs rlza o :POder Executh·o a doar u:n pronunciamento e urgente COmUllIC.I- menteestz.bel·ecidas;

·2"OOO,OOO,01l, para atender I\.s despe- t.erreno com uma caso:J. à. Fl'ef. Mllnl~'1 çf.o aos seus pares pt Meu &5tado lI. - exc:ce,' :: fls.::allz,1(!io de il::~'
:_ com a.reallza'iâo da V Confel'ên- de S, Joaquim da Barra, Estado de c·anfia n(l Ilatl'lotism(l dos hOlnel1l:l pú- ças,pescs" ~edid(fa, cln';"l!lcaçõcs e
elo. Rural Brasllelra, , S, Paulo; '. JjllCXlti brasíleil'os e espel'a que tudo tl~~s eJ,eclalaaos n 811_operao;tJes ~e ex-
I Do sr. Primeiro secretârlo do se. -,requerimento, n. o 2.345-55, dQ scja-Eim'iada pal'a Cjue a injustiça de ponaçao e ilUport~çr,o, com o flm de
:nado Federal, em 17. 18 e ]9 do COI'- Sr. Deputado Hugo Carr:eh'o, sbllre que está. sendo vitin1ll não tenha pro;,- e'vitnr fraudes ~alUbials;
:1'lIDk!. em Que c<lmunico. que aprova- ll.presenta,ção de contas ao julgalU~n- seguiment'O. Inío!'ll10 6 V05.iencia que _rIr, - classificar, ouvitla a Comls
; dIue. sem alteraeõe.s, em revlsão, fo- to do Tri~unal de Oontas por parte na zon::. lltigiosa estão concentran;Jos 5:'0,' C<lllSult!va d? Intercâmbio co
ram encaminhados ao Senhor Presi- do Diretol',Geral do SNAPP; cêl'cade 1.(J00 homel1S das Poli~ü\~ melclal COI!} o Ex,~I'ior, e dependmte
dente da República os segUintes pl'oje- - Projetos ns. 2,550-57, que auto-o Uineil'a e Capixaba na in\illêncla de de .ElI)r~Vaçao do Conselho da SUt=c-
toa de ,lei: rlza. ° Poder E;.:ecut!\·O.fi dllar ao "ES-/ \U11 violento choque armaC:o, Aenclu- rbM!nden9la dE\> Moeda e do CredIto,

i - Que dIspõe sôbre a Constltuicão tado do Rio Grande do sul terreno si_ sa.s saudações _ Francisco Laceraa. as :"llercaClol'ias e produtos de lmpc.r-
;dA Usina Term(lelétrlen. de Fi~ueira tuado em Cidade Nova município de: de AguIar, GoVe1'lladOl' do Estado, taçao, d·e aeôrdo com a sua na tUl'cza
S, A. (UTELFA)" em Curulva, E. do CaçaplWa. do sul:, . '.' e gl'au de' e~ólencialldnd<!, fixando IlJI
11OIII1'anll..- n,O ,lA!i9-56, que dioSpõe sóbl'e SAo LIDOS E VÃO A I,.n?RI1;UR catesorias ,de .sua distrlbuiç50 para
! _ Que extingue o Quadro Auxiliar a. parttcipaçli-o do G<iv~mll pedeJ.'nln<) OS SEGUINTES ef~lto da, compra do cll.ml;lio;' .
de Admlnlstra.c;ão do Exército:· dejiclt de C\tsteio do. Rêde Minell'a clt p. . t IV - fmanclar, em casos efpec:a~.
I - que autorIza o P. Exeeutlvo a Viação; rOJe OS e med!nnte .cl'itérlo qu<! será film"o
doar o terreno situado no pátio da - n,° 2.114"56, qUe nutoriza o 00-, ' depoJ.S de ouvida a aomls.sf.o COllsul~.
:&stllÇIQ, ,à esquerda da. linha férrea vêmo Feelel'al a doar um prêCUo à PrOjeto n. 2,970, de -1957 tlvn, do Intercàmbio Com~rclal com
·fi Prefeitura Municipal de POlloS() Ale; Mitra DlocelSana de Niterói; , ., . ' • . ,{) Exterior, a exportação e a impv!'-
'~, no E. M. GeraLs.- n. O 1.'13-57, que a.uwTlza o P1- Prorrog.a. até l?Q.J ,Agosto de I tnção ele bens de pl'oduç1io e consu;no
r - que acrescenta um llarâllTafo ao der Executivo a doar imóvel da União ]95? a V!!lllll,cta c, 1'~W11le ~ que i de.alta. essenclalidaele.
íart. 4.0 da Lei n.o 2.189. de 3 de mal'- ,Ao Faculdade de Odontologia' de Ala- esta suõordmadoo ,!!tercalllbio I, Par)\,graf<l único., As dlsp<llSi~õ~sd"~
90 de 1954,que reorganiza os eurS(loS ~; , . .comerelal com o.Exlcrlor. . lllcisos I e II, ,deste artlogo n>lo se

;!Jo DeplU'tamento Nacional da Crian~ - n.o 2.475-57, Ciue autorIza o Ptl- (De. Cllmissáo dê Economia) aplitciam à. exportação do café, a :I'Ja!
,'Çll ,(O DN 01')' , . der Executivo a. doar ao Clube d,)S .. oon nuará. a, ser regulada' pela I,el
!' _ Q\1e' aútorizá o P. Executivo 11 Oficiais ds. Policia Mllltare do 00rj10 O Oon~sso Nacional êec.reta: n,o 1.779'0de 22 d.e dezembro de 1952.
tlbrJr, pelo M. R. Exte~lol'e,., n crédlto de Bombeiros os imóveiS e terl'ellO~ u t,. 10 FI " . d té Arç, , 3: l::,o, Ministério da FaZEn-
~especllll de Cl'S 13.000,000,00 pal'a pertencentes ao Pa,trimônioda União, de :-:õSt 'de 1::7 ~'~~~~!:'~ re"t~ da autorizado a contratar com o Ban-

:8.tender 114 dpsnesa,. decorrent.as da localizaelos à rua Camermo ns. 110 me de Ii~ença 11 que estã subordina"c\oco ,diO Bdrasll S. A, fi exe~ução dOll
'Visita do Brasll 'do Preside t d R' e 114; e • i te â bi sel'V Ç08. a ,carteira de ComefClo Ex·
'pública. PortulI:uêsn' n e a e- _ em que solicita seJa re.stltuldo ~ ,TI rc m t~, cOln~iall .como O

2
e~-' tcrlol', que manterã, obl'lgntoriamf-n-

"1 -que .autorí a 'n P ,lque16 secl'etaria de E6tudo o pro- er.or, ..nos elmOlS "fi, e,ln. ,14o, te,. em qlloda :E;stado, Ullla. repl'esell~
abrir ""'1 .M dI': F . dExecllth>n,:I Ce&!iO n o 287 502-56 'que aoompanhou de 29 ele dezembro de 1953, pl'Ol'l'Oga- tação,,para. atender no' comércio 10-'
, ,,.~ o , a llzp.n li O, crédlto vJs.o' o . 047 d ' dana forma das leis ,ns. 2.410, de cal'"
·~pecla1 d~ Cr$ 151l,OOO,OOO,OO pal'a o a n, ,1. ." e 4-12-56" 29 de janeil'o ,de' 1955 ' 2 807 d'e 28 '. ','

'1qws1QAo d<!materiall atômicos: ' Do Ministério ela AeronAutlca, d.e de ~unho de 1956 3 C53' de' 22 de .pal'agmfo dnico. A e-arWlraorg.i-
'1 - que cUsn6e sôbl'e o paga'1llento das 18 do corrente,. encaminhando o pro: de<l>embl'O de 1956 'o 3,187; de 28 ele nlzatá o NS'ullllriento de seus s~rvi~o~
,:!])reataçlles de' beneficios em cal.lÓ ne nunclamento, a rcapeito do requeri junho' de 1957 . c atl'!buiçÕi;S o qual entrará etn Vl"Or
';:tilliecl:ent de eeR'Urado ou seu henefl- ;~~i~ ~;gii~~57~ô~~eS;qU~~:~a~~ . Al:t, '2~o Estâ leI entrlU'i\ em vigor depois de aprova~<l pelo Ministro ~de
'};Âec ento de SM'llra~" ou .seu bene!l- material para li F<".B e <".vlaçflo CI- na data de .sua pUblicação, inclusive' .Estaào dos NegÓCIOs da Fazenda,

:::', poallllta.clorla e P!'n.-ões: vil' j to d l·i o; ~84 57 ouanto lt sua obl'igatôl'iedado nosEs- Art, 4·,0, O, diretor da Cllrteira de
,A' - Que corrll!e, de,.I"'T1P"~b õp rln'._ ,Doe~~I~Úio edae vfàçãÕ'-dO- 17'elô ·tados .estl'a;lgeiroS, ficandll ~revogado, Comél'clo ExteriOl'" de liyre I10m~a·
'.:j:'tfl.o,. ~a Le,I nreal1'"TItârlada Ul'Il~i\. corrente em qUe présta lilfomiaçOe~ para csse. un,ico efeito,', o dl.5p06to nO çàodo prilsldent,\l da RO,publlca, l,n:.'Je~.
:,Para o· elrp.1.'eiclo 1Inanceh-ode. 19/iS: re-ter<!ntes aos requerimentos' , § 1.1, do art, 1.0 de D~et'O-let 8!arll, o COllliClho da SllPerlntend"n-
/,·-,que alterA. 6""" I\nl1<, a 1,.1 n,\- '," " n.o'4,657, cte,4 de. setembro de·1942". Cla. da Moeda, c do Ct'éQjto,qlle p_'lli~ ..
.,.:rhle"l} 2.99,6: (le 10 t'lP. df>,zemb"il' de .... n.s,2,328+S7 e 204G7~7 do &l- . Sala CarIOliF'~ixot.o Filho,.em 23 IlM'. a se construir de sela membillS '
::: ::lIlM ",le' e'fJll'I~ 11 :P,ecelt~ ~fill:EI. p nhorDeputado, Oelso peçn.nha,s61)re de julho d~1957, ~ Daniez· Faraco, com direito d<! voto. ,
, ~ela da UniãcJ para o ell:erclclo de a ISltuaçlo do servidor Allloel'to F1'lm~ Pr<!,sldente, ..,.. sergio Magalhães; ~- 1"arágl'afo dnlco. Elll easo c\<! erll~
" ~t5'1,. clico costa, da E, F, oentlYll do Era- lator.. ". pat~ na i'otacão, o presidente do Con-
. _ QUe dls"'o~ p,lih"" " "qp'I".""tl' ,stl; e sôbre navlos-- Tipo Rio - - selho usa"á li voto de qualidade
:' ..llOntrlbulcÕ!'Jl "o. ·,,·····lf p ,._1. adquh'idos pela compan11la Navesa- COMISSAO pE ,ECO~Or\f.lA Art, G,Õ l:: instituida, Junto à 'Cal'-
~' ~~ ,ilP._ ,~,:p~entrr,J~'q .,o" arte dlJl!' çlio costeira: -\ CollllS!liW de Economia, em s'la ,tel1'll d~ Comérci(l ExteriOr," a Comlg-
, tl\dô:r0fl elo mal i!~ T'l''1ll,-en. - n.o 2,336-57, ,~o 'SI', Deputado 1 26, l'euniao ol'dinárJn. renllzada no .são qonsultivn do Intercllmbio Co-
, , , .. _ LuJz Franciseo, ' ! dia .23 de julho de .1957, pt!la sua. tur- mercial com o E)."teI'l01', li qulll IDcum-

1:lô..Sr. P:Mm.''''l ",,!••--~t~"l,, ~n f'ii>. Do Ministério do Trabalho, de 171 ma. A. " !lIrA sugerir li direçll(l das CarteltilS
:l!'éderal. rl" 17 ~" ~""€1'·e, """ do corren~e, encamInhando lnformp- - presentes OB Senhores Deput:ldos Il lUl m,,:lidnll que julg(ll' convenientes

:'fl)aCamlnJ,q. li. ,."vl-lio ~'.p r,fl-, çOes prutad&S pela c:ab:a de Aposen- .Daniel ~l'aco, presidente: Adolfo ao des'.:nvolvimento do comél'clo ~l!..
:AGlS~ do art. eB da C<l'Nt. tad~la e l,"ensoes doa llIerro'lil'írios I! C*ntll, Jolto'Mene~s,. loUl.S Tourinho, temo e os cl'itél'ios gernla roelaC10llll-
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<10$ com o reglme de licença de ex- í1S.51io do ímlgrante, trazidos sem CO-I III ~ O-' órg!los llovern~mcnt~ls" por dedara9De:s falsas. o".outroa i\l"l
portação e Importaçãc. bertura cambia! para serem utilizados fedErais. estaduais cu munícípais, !tU-I' cesses dolcscs, Infnng'lrcm os pre.iel-

Pará.grato único. A comJsslio será por êle, pessoalmente ou em Sua in- tal'qulall, entidades paraestatâ!lJ e .u- tos desta le!.
constituída pelo diretor da OiU'teifa dÚiitria; ciedades de econcmís mlsta, e de.;:'.e! Pnd.grafo único. .~" sanções :te
de comércío Exterior, como seu pre- .lU - a bagagem do viajpnte. (,ue que dentro do orçamento de suas M- i que trata éste p.l·tigo ser:ío I1pl1ca.ois
sldente, pelo chefe do Departamento Inao compreenda móveis e veículos c-a&lluade~ eambíaís. aprovado 1l~1C1; per proposta. da Gnrto;ira de comer
Econômico e Consular. do Mlnlsterlo mas unicamente as roupas e 0l>j"t<J~ ocnseuio d~ Superlnt-cndêlleiada M01!_ I cio l!:xterlol', pelo MinLstro de Est~·1()
das R-eiaçóes Exteriores, pelo díretor de U50 pessoal e doméstico, de valor da e do Credito; Idos Negócios da Fazenda, caberclo
elo Depllrtam.ento :t\acional da 'IndÚ~·1 até cem mil cruzeiros, oaículados li IV - as pessoas .fIslco.';, desde qu~ l''JCU1''<O{JS da declsâo para o cons.:tnoa
trla e Comércio do MlnJl3térlo do Tl·~. taxa do cámbío oficial; se proponham a Importar objetos ne : d? Superintendência da Moeda c 1%0
balha, Indústria e Comércio, por um IV - 011 benl3 ? que se refere o :11- seu U80 próprio e utillzação 'fol'a do :Cl·édlW.
representante do Mlnlstel'lo da Agrl· tigo 142 da Constituição F€deral, ;Jer- .comércio. I Art. 12. A Carteira de comere.e
cultura e de cada um dos seguintes'[ tencentes, há maís de seís meses do ~. 2,0 A lmport"lçtio prcvl8ta n,;" I Extel'ior fal'á puiJllc,1l', mensalmente,
órgãos: Carrelra de Câmbio, Díreção embarque no país de origem, a pessoas IJ;lc'.sos.l, n e IV elo p~rágl'l:.!o <l.l1lc-1 a relncão das ímportccões reítas In
Executiva du SuperJl1~elldénc;n da I que transfíram sua resícêncln. para o 1';01'. só será aãmítlda mediante assi- denendenternente d.eJlcen~ft·com ft

Moeda e do crédtte, Contcderu,ilo! BraSIl. quando estas apresentem, vl- natura doe um tárrno d,e r.esP'onsaJI1i-I.ln:liCa~àO elo. Importadcr, . d.as coisas
Nacionr:l do Comércio, ccnrederacno 'I.s~das pela autoridade consular b;'a~l- dace e-compromísso de não ser a.te- ímportadas e co seu vslor ,
Naclonr l da Indústria, Conledera.;!ío lelra competente, documentação da rada a destlnac;ão (os bens ímporta- Art. 13. O po(;er Exe:utivo l\\.!
Rural l;r~sileira e Federaçíio das l;.s-I pr?va de resi,dência e proP1.·ledad~. dos, na fOr1110. .aelm:!. esbJ:.eleclda, .s~).)I· xará no. pr~Z'J de trinta dias da d~ta.
lj'Jcb;áo comerc;(ljs do Brasil. alem de relação cccunstancíada dos as penas da 121. d~ nublícncão desta lel, o seu regiua-

Art , C.o t subordinado ao regíme , m-esmos bens: e desde que tnis ',:m5. Art. 9.° As cpsracõcs de c~m!NI ' menta. •
de líceriça, nos térmcs desta lei. e até Ipela SUa quantidade e caractertsucas, reterentes à .expol'taçüoe írupcrtaçro A:t. 14. Fica r'cyo~ac() o Decreto
31 de janeiro de 1955, o Intercámoío i nao Se dcstlnem a fins. coruerclais: de me.=adol'las. com as rJspect!'o~ lei n.v 9.524. de 20 de julho de 194tl.
comcrctal C'Ü1ll o cxtertr , . . I V - o papel ernateríaís d~stin~.ctosl servíccs de fretes. <,ÇU1'O~ c deslle3c~ 'que dispõe sóbre a aplice câo em Ie-

~ 1.0 As Iíceneas de ímportaçâo I DO COJ'SUl110 da imprensa, ncs têrmcs bancárias se efetuarão no., tGl'lnos (Li tl'as dD 1'E'~oUro N:\cic!lnl de tlart.e
scrll..J c:>ncedidas aos qu" as I'cCj'"e- I da le. n. ° 1.3S6, ele 13 de junho ctc Lei n. o 1.807, d~ 7 deianeiro de lllf:3, do V81~r das venda.> c:.e cambiais de
l'erem, desde que p~'nem CUSP01' df~: .1951; . ' pOl' tax~s ,I:xad'~'l pelo Con:ell1ú d:\ e::;J;1':tuç50.
pl'Ol1lcss.,s u.e venda lle câmbio da I yr - o. papel lmporbdo pe!as em- Supel'll1tenaencla da Moeda e do C!'é- Art. 15. A CODer:Ul':l combi31 par:!.
l'cspecth a categoria,. emitidas pe:o: pl'~,,~S €dJ~orJsou impressoras de 11- dito, rcsultant3 de pi'.l';dode de8tr.r:vl~. aqu:slclo de nl"f,ulno ~ia dcstinaJ::L
.B3!lCO ,'o Brasil e adauü'icJas em pü- I Vl'OS, destmado à c[)nf-ecçã" dêstes: no Fundi) Monetário Inte:·naclcna1. ~·as s8l"vl~cs de el'.er~ia hidr~létrka,
'WCCl 1Jl'~gão, d·e acõúio com instru- I jJI""3nchidas condições idênticas àS €s. § 1. o O Gon&elho p:ltl~r:i.. entl'e- e d~ t~:ÜcIüa, de C~l~,:to~' muniCipal.
çõe5 b'ai~:adás \):10 oons~lll<J da SUP~- I t,abelecidas nl'\. .Lei n. o 1. 330, de 18 t~nto, autcrizat· a C·3.rt-eira ele C;l.:l.- sl'r:i e!GLuacla ele ac0:'~o com os 131'::'
~'intend,bcia c!a MJc:ln e do Cádi~O'1 Cie Junho de 19~1; . lll" do Banco d~ B:':;s:1 S, A. a e,<,a- zcs e.st~oekcidos nos respectivo.!! COll-

§ 2. ° N~.o se ?plica., qunnto ao VII - lllap~s, livros, jornals, re- beiec~l· sobreta::?s de câmbio, var.a- tmtos de compra.
jlr<:gfro público, o disp[):;tono pará- II y~tas e pUhli~aço.es. sim1lares, . t;t!e ve~, cU ~áO, seg:ln~o a natul'P~a Cl I'~rágl'tLroúnicJ. Sc,·5.o válIdas n.s
gl'~t'o a',terior aos _c~~cs das im;>or-: .I.~t-al!l de materl~ tecOlca. c:ent:Lc.l, meIcadol'la e gr~u ck ~5SenC!(l!ldad~, liC3nC?S C:·eimpol'taç5.~ p3~a a m'l
t?ções ]lrevistas nos incisos V.· VI, : didática ou llteral'la, redlgldas c:n eXlglvelS s'Jb a fC;:l'l:nn e cr1tél',o C'ue quir,tlTla c~l1stanCe d2steartlgo. já.
VII e I:il:' do ~rt, 7,0, no ll1Ciso Ul,!llnS'ua estl'angeira, assim como oiJl'a~ adot3r para cs e'tltos c.;,s a.rts, 6." ref~ridlts quando dn vigêncla da ?Jr
do § 1.0 do alto 8.:; desta lei c, /Jcmim.pl'essss em portugal, em pOI·tUgUi:~, e ".0 odest~ leI.. taria n.O 7i>. de 9 de outub1"O de 195~.
a,:s!m, (:e 'lnát!uinltse e:Iu!llamenWs quando de autorb~ lusos ou braSl!cl- 1,2. Todps as sob!etax::.s, arre<:'l· bab:ada pela Superintendência d'l
il.ldustriais consid.erados da mais <1:10.1· 1'05, e .llvr~s l'Chgloscs e.scrlt\l.s ::u dae~s nes t~l'm(s des:.~ 1.ei, ~". de.~tl· ;'I;:oc::a ~ do Crédito.
e~sflnci:t'ldRde. para o d<!s'êl1V1)lv1mel:- qua!tjueI id,oma e de qualquel. pro- nar"o em Oldel11 de p.1Ql!da~.e.. AJ:t. 16. Revcg~·d3s as disposições
to econCmico do lJa!z, p,e!o Consdlw i· cedenela; I - a[). pag:~mcnt:l de bonifIcações ~m conCl'árlo, esta l~i entl'aráem vi
dp. SUJ1~·.'int~ndêl1c!a d:! Moeda e de> I VIp - os mó"eis; ohjetos de. ~o aos expor"~..~~l'es;. ~_ . ". gn pü data doe su::\ puJ:.:ica~f:.o, inclu
Crédito, ouvido o Conselho Naci()ll~l , dom.stic» e um .automÓvel dc JJ1U- II.;-: à. t·.~ulariza~::t() ele operaçJ.s slve quanto àsua ob!'i;latorledade r,os
ele. Eccn'Jmla. Iprled,ade dos fUl1clo~flrlosda can'eu'a camblalS l'eallzad~saI~tes desta le: ~;staciJs e.stran:;eil'cs, revugaeio, Pal'~

§ 3.0 As mercatlOr:as e oh'elo3 su- de Dlplornata e por elel3 trazidos clUan- por conta do Teooul:o NaCional; és..e.e efeito, o disposto no § 1.' do
jeites a licença. de importaçã<.i'. df.<pell-I do removidos par~ a Secretal'la d~ IrI __ ao fma,ncHlmento, alo~lg~ art. 1.0 do Decr.eto-;·~i n.o 4.657, de'
d'ntcs cu não d€ eobeliura canlbiql Estado das Relaçoes Exterlores; (1S prazo e j~ros ballC05, da l}1ode:'~IZ:l- 4! de Eetembr<l de 1242. .
che~ado; no pais e<'nl' a reipec:;m q)le pr~nce:'~m a funcionários !a:e-. ~ão dos lnet?dos da prcduça.o ~gncoh Rio de Ja:1elro. -em. :29 d·e d~zembr(l
llCC11Ça. oU com fraude de decJaraçeó c:d?3 no.,:~terlcl'; ':! os de funcionanos e l'<lcuperp.çao da lavoura naCl011:U e de 1553; 132,° da. Independ~ncia e
qUfln(1) n preços e o11tros eiemelltu5 CIVIS e mlhtü1'·es dp Uniâo, ao regl't':<>- aine,,, a compra dos pl'odutos ag1'o- 65.° da República. - Getulio Vargas.
cS.5~nciü·.;, se:'áo devolvidos ao põr:.o sarem o do e~te:l01" ~l.spensados .~e p,ccutrlos, de s"mentes, ~d~bos, lm:;- _, Oswaldo Aranlla. -' Vicente 1(aO.
de -ori~{ll1,'àexpensa d.o interessaclc qualq.u,.r co.m.ssao ohclal de. cnrálX:r tIC1ct.:-S~ máqui~a~ e ut-,Il.311lcs p.na - JólÍo.c1eofas. - Joào· Goular!.
c ãord,m do exporta·dol' m~l1ciona(to Iefe~lvo, exelcida ~or l11:ais de seLs n~e- emp,êg~ na l,(1~?Ura.. .. .
nus re~)ectivas faturas. ou quandO ses, os.funclonállos clvis e mlllt~:es~~~.. As bOl:;lfi.caç~s Ple~;s.tas ~o LEI N." :; .41<0, DE 29 .DEJ.~"'IP.O DE 1955
is.>o nãe fôr possl"cl 011 conveniente da Unla·o q~e trouxerem auto01o.~1 p~._"lafo antel.~l seno fix.~J~. pe.C Prol'ro:;a até 30 de junhO ele
a juizo da cal'LO'I'; d~ Com~rcloJ!;'c~ de su~ propriedade, n<;:s casos a que Con.selho da .:>upt;l'Jlltendencla da ln5G o regime de licença p!lra o

. ,_.. '~:, d'd" , . :" se l'efer~ êsvelnc!s'O, nao poderão lm- Moerla e do Clédlto, de modo lt
t,r~or, • :rao ;p1,..n • "s p~"as l"pa.- portal' o:.ltro sem a IndiSpensável li- abrang.er a generalidade dos Pl'\}"l<- inte rcâ71lbio c'Jmcrcial ccm o ex-
t.!çoes a.1Ual1_1.as e ven~dos em j~"- cença de im.pcl't~ção. 5enfiodep"is tos de export..1ção e P9d-erâ-o ser dlo'l- teriDr. nos tê1'17IOS estabelecidOS
1.:0. s>cm ql1~ se conside~:. o fa.to, ~;I: de' dec'ol'rido o prüzo de três. (3) anes; clldas até o núm.ero de cincCl cate6o- na Lei 71." 2.145, cle29 de. àe~e71l~
tl,e

1tan,to.
c.rlm;" M conLa!:>?ncj~ d.,1 IX _ os objetos e.materials dC5ti- rlas. bro de 1953,

n,co l,~ alto "~1" do ~ó:ligo :cnai. . nados a. instituições educativas, de §4 .• Asohret~xa a que se re!~1'eO Prcsldente da R~ública: .
§ 4.. O i1l1poOltadol podclá .OIltRl assistência' 3Ocial, ou l'eliglosa, par" ~ta lei não-tem caráter ti~cal, senda Faço sab~r que o Congresso Nacio-.

ll<llo rcceblmEnto das merc:ldolia~ e uso pl·ópt'iO e utijlzaç~o s~nt fir.s 'u- de ordem monetária e mêramcnte nal de<:reta e eu sanciono a seguiu
o:.>J.etcs r:e q~e trata o pará~;a!o ,;:,. crativos, ......, cambial. sujeita a sua aplic.1ç5.0 à ! te Lei:. '.
terlor, lnlP.OltüdoS sem a· h,SPC, .t/a § l." A bageg-em e oS objetos a-prestação de. ccntas ao Tl'l!:>unai d~ I' Ar.,. 1.0 E' Pl·orro.!!ado até 30 de
l:c~nça,~edl?n;~A o pa.gament~ adL- qUe se refere êste artigo deverão C;le- Contas. . junho de 1956 o regime ~e licença.
clo.:~l ';- unpo.~~ncl:l eqlllvalc.lte fl ge.r ao pais no prazo máximo de tr~.'l 1 5,° o. produto que ftil' destlna':opal'a o lnterciLmbio CODlC\'clal com o
150 ,n (.2 seu .valol' calculado pela meses 'em se tratando de viaJante, e ?o flnanciam.ento pre-v15to neste ::1'- exterior. n~s t';lmos estabelecid·oli na
Cal·teira de Cbmé.,cio .Exv.....)r e n~le de s<l16, no ca.so de imigrante, a con- tigo selj, aplicado por meio de. C:l.r- LeL n,o 2.145, de 29 ãe dezembr.o .tie
comouta jas. as 5O!:>ret.a~asmâ<:lma5 tal' da ciata do respectivo desell1lJar- terra de crédito A:::ricola e IllclustJ';l\l 1953.
CO;I'esP{:'ldent.es 1!.5 categori?s. em que que 50!:> pena.. d-eapl'eensão. salvo o . elo Banco do Brasil S. A,.• li. Cjual in- Art. ~ ft Se o· Poder ~xecutivo.con·
(:s.lverel'.lclaSlllficados à data de sua dlrelto de opção na fa/lIla do ! ·1.0 cumblrá utilizar o.sdepóSitos fenos sideral' conv~l1\entc. sU]n·jn'.Ir. no to
cntl'ad~ nCl pais. . do art. 6.0 dest.a ~. com ê.sse -destino, pela. União. ~m do ou en1pt\r~. CI público pregão.pa.ra.

1 g.. As lmpol'tllnc.iaS_I·eferldas :10 § 2.0 O pallil'! de imprensa e o pa- conta eSJ)'Cclal, no aludido estabciecl-aspromes.scas d~. venda3 de câmbi<l e
~ 'I. deste al'tlgo ser.ia l'ecolhldas ao pel imjJ.Qrtado pelas ell1pl'êsas edi~o· menta de' <:rédlto mediante os sup"I- conseCjuenteobtençâo das licenças de
TCI3ouro. Nd~lcl1al, COOla l'enda evcn- !"aS oU Impr-essoras d~ liVl'OS, destÍltllCiO' menw! auwrlzaclo.s pelo con~-elho da importação, detel'lllinando que E!lgu
t~lal d~ uniao,;, ".' li confecçãO dêstes, a. que se l'ererem Superintendência da Moeda e do em'!- .mas oU tôdU5. aS Importações se ~Iqul-

~ ~., _As n;:.caaOlios .de:s,maelas A os IncisOS V e VI, alem de indepen-1 d;W, par9.cads. exe:'cicio fin9.nCell'0. dem pelo moe,'cado de tlxa .1lVle. as
~xpCl•• a(ao. te,ao seu embalque flscK- derem do(! llcença, não fical'fio sujeitos l6.<'.1\B lmportaçlies excetuadas do Isobref.al~S de cflmbl0 obtidas . m~
ll~ndo pela.s auto~dndes aduanelros, às exigências do l 1.0 do Rrt. 0.0 e alstema de IJmltação das divlsa:s em ,diante os Agias passarão a equivaler
d~ moCiO ti se vmflcar se estão doe c1o§ 1.0 dO. art. 9." de.sta le1. .1 pregão públlC9, de que.. trata o l 1.0. 'às segulnt~s percent.agens ~a.. médil\
r.cõrdo com, PS especificações CClll~- . . . (\0 ~l·t. 6.° desta lei, com ti exclllsll.O dos ágl~ reallzada ncs lCl10es dClll
tantes da refel'idallcença,. §.3,o As mercadorias menci~na~~s prevista no , 2,0 do art, 7~0. não fi- últimos. 3 (tl'ê8) meses.
· l 7, o O Conselho da SUpel'lnt..n- nos inc15os. VII e IX do § 1. dé~.e I carll.o lllentaa do pagamentO . da:s bQ- i. 'te'" 135%'
cléndll.da M:oeda e .do crédito flxaráaJ'tiSo não ficarâo.su}eitos Qs e1d;;~Il· . brebxns que forem estabelecidu' 1103 2- cate°orja... 50%
11'.ll'mas. gerll~s, para o lIcenclamenlo\l cias do § 1.. doal't. 6.°. '1 têrmôs do ~ 1.0 dêst~ altlgo. . 3'& ~t-egg~~i~ $5%'
(\a lmI:QI'taçaq .'de mel'cadorl~s que. Art,. 8.° Só pOdel'âQefetUllr I.'t\.- '. ..' .. '& ..
indepen:i<.l de cobertUra cambiai, a portações 05 cOlllel'eiantesc:l.~sscral:l~, . Are; 10.• Flca a Ca.l'teira· de Co- 4,. eateg~ria 75%
qUllL.llãO ..fica':ã.su. j.elta ao. s.is.tem..a.. lll:l-.deVldn1nente l'egi.stl'aê<lIl,.' . ' 1 mel'CLo.. Ex't~l'lol' llutor.lllada e. c.o:ll'a

r
5. ea.teg_rla :100.. %..

tltuido pelo§ I,' à!"telu'tlgo, J 1.0 Executam-se tia rel:lr!! est.- 'to:lll:all pela emlssãodaa Ucençu..., 1,. _l\BlIcença:s de Importação se..,
• .0\1't. 7.· independem d€. licença: beleclda 'neste artigol .., .(~tado) .. ,. por forma a ser regula- 1'10 CIlnc~dlda:s a todo OS que a. te
· I - as importações 'sem cober&;u'a 'I -as, firmas e emp~ês~s Indus- n\entllda, 010 elCced~ntNdeO.l % ouerem. medlantlfo pallamente de
c~ml>lal;de al'ti~s delltln\lclo,s 11'0 uso Itl'ials, qllando.para seu pl'oprlo WCI (um décimo .por cento) do 'valol' 4a i50% (cinqüenta .pol' . cento> .dass~
11r6pI'1.0 das mIssões diplomáticas e ou· ·consumoi· . . . lleença. '. Ibreta.'Il\S corrts1JClnã~nte.sàsreapectl-
l·epaz·tlrões eSt1\1ngcI1'll.S,oU de SCUIl!. II __ as associuções rurais,. lnclusl1'e Art, 11. Sem pl'ejutzo de outl'a!Va.'l catellori9s.• O ·r.estantellerá.pago
funoLotl1:Íl'!OS. desde ·qlleos. l'~S~.ctivos . a:s cooperatLva.s,. semPl'.e que s.e tratar. 1ll11ç6es prevlstl's em J.e.l; e_.além. ele 'como co.ndlçii~ do despacl1o·altalldlfoo
governos ,dispensem Igual tratamel.to de lmpot·taçiiod~tlnadll aos liCWl.i1CÓ- Incldh'em'eJl1 lllultilS de CI'S 5.000,00 sArlo, diretamente ao :Banco dO,1Srl\·'
.. 1.-e.Pl'es.entRçõ~s hl'aslloCil'as. ,e .. re'-j.pr1O& aer~içCl.S ou .·..PllTll. l'eventi:l.. a~. . (clllco ...mil CI'UllClroal, a... CI1.20. .000.OO.llouna J)róprla:AIt.And..~a; c.otl.C.11....1
pect1.'oifuncionál'loll; . " ... ·eeuaa~Qclallcs. quando sejam mur- (Vinte· mil cruzelroa),f1clI.1'lio·lm,.Pe- nlitantementecomOl tllreltOl 'de.Jm-·
II- o.s nnin.lalB, lUl máquinas. OI cacl.ol:las dC$tlnadaa U l'esp~iva$ lltl-l dldotl. de I.mpol·t.al' e: exportar. por wrt&çl\o. confall11:eo d~t.ertnli1e·'~·.

'P~l'elhl:ls e. os lnstl'ument~:; ·d~t pro- I vld\\des; . '._ perlodo ..de.tela a t\O~ m~I,. 00 '1ue, Stl1\!OC'. .. '_,'
,-: .. '"



Anual

1.440.000,M
432.000,CO
408.000,00
480.0CO,00
864.000,(")
816.000,GO
8l6.000,ao

1. 302.O'OO,~O
1.392.0UO,CO
1.872.00G,OG
l.656.000,OO

I .
1. 90S.815,tlO J 22. 38L 730,00

I
Cr$

j1.3Z3. 78C1,nO
18.558.()OOOO

22. !l8". 780,00

I
I

I
J~ i--'----
i 35'0.313,00 I 4.323.730,00

PJ-1 I 30.0CJ,OO I 396.GOO,OO
;PJ-1 , I 3UCj.,OO'1 360.00-0,00
PJ·l I 30;~OJ,OO 36G.OO(),00
PJ-2 I 162.03:1,00 ·1.944.000,00
PJ-7 i 2'0.000.00, 240.o-00,on
PJ~8 I 18.00).00 i 216.000,00

O I 17.000,00 i 204.1}(J",(lO
2
M
',1 I 275.500,0') I 3.303.01.11,00

29,000.00, 343.COO,~O
M J 29.00'0.00 I 348.000,00
1>1 J H.50G,OO I 171.000,00

j I
I 120.0M,0:0 I
I 35. OOtl,O() I
" ~,.,. 00,0',00,

l 40.000,00
72,{ma,O()

I 68.MO,OO I

\

1 68.010,CO I

103, .3DO,co .,
116.0'00,00

I 1fr:':. COO,OO ,[
! 138.0~'O,CO

, I

PJ-7
PJ-8

O·
PJ·7
PJ-8
PJ-8

O
1'1
M
L
F.:

te cE~c~~:1ni!.1adas~ cuas rubrícas O~·~':~~
ll1-e:1t:1.:·:US, repe.imc s, na.i coniJ.l01't~rnl

os respectivos cncr.rgc s em face d;·lS
váríos a}t.era\,õ::-s havir.as ar:" a rIn-
1::0,'0::::0 do or-amcnto e:n vigor, Tais
coruo o :?U'l11-~l1t0 ele vencimentos atrí ..
buicin 8{),\) íuncícoárícs ~JúlJlicos civis
na.' Uni; o e. o rcccnhecimen;o, por
parte QO Tribuna:' de Contas, dos
adicioll<LÍs de (lHC ira ta o art , 146 da
Leí n.v 1.711, 'de 1052, em ravor dos
nl:-,çrist.r:1ti'Ü~ .

As verbas rnie estão a neeessítar ele
rerõrco são as scgulntes:

Verba 1.0.00 - Custeio
Consi~:lnçf;o 1.1.0() - P~s,ou) Civil
Subccnsigm,çúo 1.1.01 - vencí-

J:~:,}; tcs

I ,

I pa,drã,o.
ou'

I Clas~e
\

VencJ-

Auxílio

Pessoal

1 - Mn;isrndos
5 <J2 - T~ib'.lnsl To'ed::'a1 d,~ R-e·

• cursos - Cr~ 36,1, 756,00.
8. nOO.OO 2 - Funcionáj'i:,I 5,0:': - Tribnnal P3denl de Rceux.."
Pessoal , sos - e:'S 1 ';66 00000.

I

Yerl" I. 0.00 - Cus(I~:"
Substi- CJr.~13n:cão 1.1.00 - Pessoal C1vil

I~Ub~811S T-'lnç~lO 1.1. ~i - S'tlál'io
d~ M€:lr.oJ'slos

61 í .7íf2M I 5.03 - Tribunal Fede:'al de Recur
sos - Cr$ ~31.203,OO.

Vrl'ba U).C~ - Custe·,o.
c.m~!~:loção 1.1.00 - Pessoal.
Succonsigllução 1.1.08 - Auxilio

D:'211::"
5,02, - Tribunal Federal de Recur..,

50S - cr$ 8.500.00.
Verb 1.0.00 - Custeio
Cr.>n,;gnnção 1.1.00 - Pessoal 01\;11
S'.l1::ensl;;:lação .1.1.11- Substi-

tuirõe.s , . .
5 02 - Tl'ibun?l Feder:.1 de Recur-

sos - eI$ 617.7:;,00.
V3rba 1.0,00 -Custeio
Consignação 1.1.0() - Pessoal Ci',!!
SUOC01:..signaç§.o 1.1.25 ..;.o.Gl'a.tifica-,

ção adiciOnal por tcmp:l de serviço.
1 - Magistl'ados
5.02 - Tribunal Feckral de R{!cur

sos - Cr$ 216.183,60.
Nesta' opo-l'tunidade te'1ho a honra

de apl':!sentar a Vossas Fl(~elê.."1.c!as OS
meus ·protest.os da mais "Ita est:ma e
dlstin'a conslder~cão. - Cânàido
MesquitCl. da cur.!!a Z :ib(), Ministro
Presidente.

, .

CAl':.GOS

J\ll!lish'os .: Ii •••"), , •

F\IJ.'1clonâri~ ..

J
I Mini.stros • .. I

Dil'etor GZl'al , •• ;.1
Vice·Diretor Geral , •••• '\
Subsecretál'io . .. 1
Direto.l' de Sê:'.\'1IçO 1
Bibliotecário . . 1
Aux. BiblilJ:tecário •••••• \
Pc~.'tei:!'ó . , .. , ..••••'••••• 1
.o.\1x. de POl'Ulria. •••••.. 1
Ivlo:orista, . ., .•••• I ......, r
Meeanógl'afo • • ••.••• ,.1
Arquivista . ..., 1

I
Carreira I

T::.quigl'::ifo , ••·••• , •••• 1.1
'fa<!uig,'afo .• ..••••••,•• I
Taquígrafo . . ...••••• ,.1
OflclalJudkit\l10 ••••••. 1
Or'clal Juc!'cll.rio "
Oficial JUdi.ciário /
Of:cia] J'\iiciário t
Oficial Jud:,ciârio l
Oficial JuÓici.á:il'lo \
Oficial Judi~iâP.rio' ; ,I
Oficial Judi~iábio 1

I

I
I

\
J

9
1
1
1
C

,1
1

19
2
2
1;

C
2
2
2
4
4
4
7

'8
12
12

Número

c,

V€l'bnl.O.OO - Custeio
COnsignação 1.I.lJO - P~s,':l:J,1 Oi-

vil .

Projeto n. 2,962, ~e 1957
Abre. ao Podcr .Jldicic.rio _ Tri

l;Ul1 fi I Fede.a.! dr Recursos - o
crédito sup7emcntar de .......••.
Cr$ 4;2040411.60, "Jora Jazer fáce
a despesas d~correr..tes de paga.
mento de diferc71ca de vencimen·
tos. aux-ilio r!of"nc'!. substitl!h8~s e
rrratificacão acliCional no corrente
exercfcio.

(D~ Podor Judiciário)

O C0l1g1'e5so NacionaÍ det~'eta:

lu't. 1.° E' aberto ao Pode:' Judi
ciário - Tribunal Federal de Recur
sos - o crédito suplcmenta;' na im
port,,-nola total de e:'s 4,204.431.60
(quatro milhó'e.s. duzentos e Quatl'O
mel. quatl'ocentos e trinta e um cru
zeiros e sessenta centa.vos), em re- I
fôrço das seguintes dotações do' 01'.
!;amento, vigente (Lei n." 2.996. dc 10
de dezembro de 1956)':

CRl!:D!T_O SUPLElIf;:NTAR

. Cr$

f 2.° A pal'te da sob,..~:a:,a P·1Eu it I Art. 2.0 Ve:ndo. 1 SUbCOn';~110,'~,,50 1.1.01
AllàndEt;;l n~J .sc·:"c.:':l1~.uçi::'l.a 1\..:- ...\!"~. 3.° Vctaao , mentes

_Qt~Ul al1r.l~j;;::2D..ria lJa;.·~~ qU~li:r-.;,tl' Lui , Par~9.,L'ar,o uu.co. V;:t~:I? 1 - !\'!~l~:stradQs
l .... i t, :::.0 Ncs l1~[,n~:aü:s,e.ie s·:,;u.:.an·· Art. 4.° vetac;o, 15.02 - Tl'ibUl1~1 1;2ci:r:ll

ç::.. P{)~·V':11tu;.'a l'L:QLlCl'id:Js paru octcr f rt, 5.0 Vetado. ! c'e RCCllr~-~ti • • E64.75·3:00
o ~.:sen1b:1::r2.co d·:J 1::115 d~ qualquer 1:..~ t. C,a E.::La l~i entrará 1:111 \0 <I..l:: 2 _ PUl'lc:onúl'i.Js
O:'CC111 \,,ili.C,JS· a quclqu;r u.ulo do os- na 'duta de sua pJ',:;:~(;af.:<.v. iJ:~;;::usi\'~: j ,0:2 _ 'Il'ibu1l2d ,í,;'cüzr:'ll
traugeíro ::.=;::1 L';,:el1~a n.evíu (,'..1 C'::;111 (:L_~:ito à sua <::J:·J~'~~l,~.i"~::·:u-~ :;,"C; T·,~- i d'e R.c~llr.s{J;3 • '" .••.•• 1.~6"3,O.Ja;t)o

lic'::l~n cons.cerada ra.sa, O:'S~:"\'~U'- l8.~.cs cstrangc.ros, ilcnnuo revogado I V·~'rDa l.o.ao - CUSLcio
'é'-~O :~5 ~{~lu:nn:s ,noym:;:,~: 11).. a l:ZS~ c.r; ta, o c.~::J:..~::."J n ; S ..J l.! GD~ilSnaçCo 1.1..')<) - 'F~sso:ll Ci-

U) nao se conccaera, em caso ~J- do ~, t. 1.0 do det t'eto..!?l n ,0 4. GD7 \ ~l

gwn. ~l S~.si}:~l1;Sào L.;~l.~ll:l:" l~J ~:'.vJ G~·l de dezembro d; 19~2.. . _ I ~:lb(or..s:~r·~::r'~o 1. 1.0;1 - E;ll(U'io
ecnua o qr.:r:l se requer o mcadado Al'L ~ 0. R~VO~~{ll1".:e as dl.sp~.slÇO':lS I da I\'1:cl1,s:lll.stas
:ef.eridono art. 'i". 11. da Lei núme- em "con,~l'arJ"J." "I 5,02 _ Tr~bunal F':CterHl
::6 1.533. de 31 de dCi~~n~b~'O de 1051; RI{} _de Ja..~e~ro. e.rl (2 de ~~ZC1?-.bIC õcR~cL1r~':>s .. ,....... D31.20<Ji:O

/l) uma vez concedído o mandado ck o 1006: 1~~.. da I.lde;'e~laenc;a fi VO'b 1,(1.CO - CI:steiJ
ptlo juiz da prnuaira ínstàncía e se 68.. c!a Repu;:J.ll~~. '-:- JU[;ce~,no r... 1Lbl~ C011Sh!l1açr~':l 1.1. (lO
Co P:·csld·mw tiJ Tribunal Pedérn.l de tect.ct: - José ;"al'/c'" AlI:l1li7n - JOse Civil -
Rc~urs:s não lJ:e suspcnc'er a exe- C!1rlOs de Macedo scares, suoccnstznacâo 1 1 OS
~uçüo, esta ~Ó Inrá, antes de con- r: _. . '
:!il'm~tda. pela inst:j,~:c;a suparinr. S~ LEI N.o 3.053 -- Dl!: 22 DE DEZr:MDRO • c()=2"nca T:: 'b 1 F·-d O".",I

. d f f' b' 10' 6 ). - "'J U!1U - L "o Jnl~v.:.'ta or Cl Cl'CCel'lUll'y3 snc.-:,... <lJE ' ..~' c!2 Ret.'~1'::8.s , •......
ria idônea a juizo co Inspetor da Al· Promulgcu:io ce dispositivo 1,e. Ve:'ba 1.0.00 - Custeio
íàndega ou nrestar cau:;[o em titu' fado pelo rl'esidc;~te ,la I:cplÍbli- COllslgn:lçf.o 1.1.CU
los da divida pública fede':al de v:.Jcr cu e 1n~ntiC:o peh Congresso Nu· :i\'il
nCdlinal corr~s-p'011dente a' 150';'-;) (ccn... cicn.al. Subc'cru:gnnç,ITo 1 1 (}~
to e c:nqüen:apo~' e2nt:,) aà foZ/O' tuirões" -
Tem das me;:eadorins importadas. na FaçD sobel' qu~ o Gong1'cs~o Nacio· 5.02 _ Tribunal Fedel'al
forma elo art. 6;°. ~ 4.0 da Lei núme- nol manteve o se(:uinte dispositivo
;ro 2,145, de 29 de dezembro de 1953. vetado pelo Pre,idcl':'e da República de ReCUl'.iOS ..

Art. 4.0 Ficam p,roibid~s a lmp.o)·tu- nD projeto que se tralldornlou na Lei Vel'ba 1.0.00 -Cllste:.'O
r,ão OU (\ introduçúo, sob qualquer n. O 3.053, de 22 de dezembro de 1956, ,c.onsigilaçto 1.1.00 Pessoal
titulo. de automóveiS e bal'cos depas- d:spcsltivo que e P-O!'l1"'~~ ,1,> n"' t{"· C.vll , " 'õ ~- t ,
leio, reputados de luxo. cujo preço mos do al't 70' 4" da Constituiç'o, Subeo.1si"naç~0 1.1.~0 ..,. Gra.iLca
no mercado de origem seja ~up~:'l·ol' a fim de c:mlJie:ar 'á, referida l~i: "'I' çÕ/.l adicional.,p,?l' temp,o de sC:'viço
fi 3.5CO dólares, computados no preço Art. 4.0 Independe. igualmente, de 1 - !I~ag.Lt.ndos',
os respectivos equipamentos. licença prévia a imprta~ão de um 5.02 - Tllb:.ll1al Feaaral

An. 5.0 Esta lcientl'al'á ecn vi~or automóvel feita POl' n~embr{) do Con. di! Recul'<'os ' 21G.183,GO
r.a data de sua publicação inclm:lve grr.~so Nacional, do Supremo Tribu., Art,. 2,0 E~ta lei, entr~rã C:11 vlgor
quantn à sua obrigatoriedade nos Es- nal Fedel'al e do TI'ibunal de ReeUl" na eTata de, sua publlcacao, revogadas
lados estmgeiros, rel'ogado, para sos para seu uso pess1al, pelo câmbio as dlSPOS1(OCS em contrár:o.
lESe efeito, o disposto no, ~ 1.0 do 0.1'- livre e até 3.500 dólares. I.
tigo 1.9 do Decl'eto-J.ei n.o 4.657. de Senado Federal. em 9 de abril de i OF'ICIO N.o 2.114-57. !lO TRIOO-

'1 de setemb.·o de 1942. 1957. .... Apolônio SCiZes. ' NAL FEDERAL DE RECURSOS
Rio de Janeiro, em 29, de janei"(l R' d J . 19 d . 11 d ~5"

6e 1955: 13~.0 da Indep'2nd~ncia e 67.0 Lei 3.187, de 23 de flmlto de 1957 la e onell'o, ,e JU 10. e 1. •
d~ Re;::ública. Jo::o, Café Filrto. '7' "P"orroga 0."1 31 de . lli d 195"' I Exceleritbil110s S,enhOl'es Pr~~idell'
I1zlill,el seabr~ Faglllldes - EugenlO, a vigência' do ~~glme c;eJfice~,cae a QU~ I te e dema:~ Membros da Câmal'a dos
i::ud,n - ,Raul Ferno:mcles. I está suool'dinatco o il:t-el'câmbioco.: ~putados:. '" ' '. '"'

• 9 ~ , , mel'cial cem () exteri<ll'''. I A ~otaç"a'o o.çamentalla dc,tlnada
Ll:I N. ~. 807 - n~ 28 Dt: JUNHO Art 1." Fica p;'orl'o~ar!:l. rté ~1 rl~ i ao 'l?-lbUt;nl Federal de Recur~(}s para

DE 1905 jUlho de W57 a vi"~llcia elo regime lo. eX-ercíc,ode 1957 tor,nou-Se insufl-
Prol'l'oga. até 31 d~ d~zembro de" licenca. a que ('si.!, ,SU)}O\'dinaéio o I' Ciente para at,ender a desp~sa com

(Ie 1056 o rernme de Zí<l'encapara JU.ercÍlmblO comercial com '1 exter!ol' Pessoal. '. ..
o inteic:i;mbio comercial 'COllt o ncs tê~'mos ela lei nO ~.g5· de 29 02' As.slm, é absC!ut,alll~nti! !n1pl'esclndl·
ext~rior. rlezemb,q ,ne 1953. pror"ogada na for. vel a suplementaç~o aas verbas adi:lll·

O p-c,s"'m'e da Re"'úbllc", .' ma. das le:s ns. 2.410. r~e 29 ele .ianei· "'UADRO ATUA
, .~. i''' r:> de 1955. 2.Sn7. de ~J de junho de ... L DOS MINISTROS E FVXCIONARICS Da TRI:3UN!~

1'':1:;0 sabel' qLl,e o Conr>l'es~o Nacio- !OSS, e 3.C53. de 22 de dezembro de FEDERAL DE RE::U,;:;SOS
:naJ ó,e~reta e eu sanciono a segWn- :956.
te lei: Al't.2.0 Es~n l8i en'"arãeln vit;Ol'

A·t. 1.' E' pl'o;'rngado até 31 de de· na dato de sua llublic,acão. inclusive
zem,,:o de 1956 o reg:me de licenn aU:lnto à sua ob"ig'atnri-edade nos Es
par:~ o iJ1tel'cãl11bio comercial" com o t9.dos e~t:-~nl1'eir~.s. f'~ndo l'eVORadO
e~:,'e:':<ll', nos te:'mo,s estabelecidos na cara fs.~e único ef~iL>. o dJsr.'osto no
Lc'1 n." 2.H5. de 29 de dezembr,o de ~ 1.0 cio art. 1.0 ti" tiecrfrtó-lei m;
!!,,,~. ::ltemda p2!a Lei n.o 2.41<:. de' "121'0 4.057. d~ 4 de setembro de
29 cie janei,o de 1955. '1194~. , ..:.rt. '2.0 Esta lei el1trari em vir;or, 1'10 de .Tan~lI·o, 2!l de i\lnh~, c1~
~:'. ciata de sua pi1bl~caçã.o in~lusive J.JS~. - .TU:;~~llno J(1IZ~i'~(of'1"'7:: - .1,",.ro,~
(ll,;'\J1ta a sua Ijbl'i~(atJrj-ed::de'llosEs- J.::,a Alkm:m - Jor~ Carlos ele ]{a.
tzios esi::a:lgeil'(~, revcgadi:l; p.:lra C_~O Soares.
{r-: Efeito'. ° disp{sto no ~ }O do 31'
tit:o 1,0 do Dec··ct~ ..]ei n.o 4.657, de
l cc setembro ,de 1942. '

Rio de Juneil'O. em 23 de juhhD de
H~(': 135,0 da Indelie:1dGncia e eg.o
!ln República. ..;.. Juscelino' Kubi!s
~helc. - José Maria Allemim,

:LEI 1'1.0 3.053 - I'E 22 nEZE~mr.o

DE 1950

Prorroga. até ao de junho de
1957, (J, vigência do reglmc de 1i
'cença pfé'l.i'" rz que se reJem a
Lei n,o 2 .145, d~ 29 de de:::embro
de lfr53, e dá QutTas proviaên
eias.

,O Presidente da R,epública:

, .. ' Paço sabel' que o C,onG't'e.ss,Q N~,cio
,;.,2l<"ll decreta e eu s:lnciono a se"uin-
;;·te,/'Lei : >.

'.' , ,,r,.rt.l.° Fica pl'arJ:ogada. até 30
Tde jll.l'l110 de 1957, a vigéncia do l·eg:·
me, ne licença a oue está 8U~)01\dina

~,cl.o, o Intcrcàmbioéomcrcial como ex
:,terlol' "l~I)S têrtnos da Lei ll..", 2. ,145,
·,c111,.29' (:~ dezembl'o de 1953, prorro
,:il:l1da,,..',fcrcna dn Lei n.o 2.410. de
,:211 c:: j~n~h'o de, 1955, e da Lei n.
,:,007: c!~ 28 ri"! 11lTlho, dp. 1955.
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TABELA ÚNICA DE EXTRANUMER ARIOS MEN'SALISTAS I;lA SECRE-

I TARIA DO TRIBUNAL FED:ID:lAL DE RECURSOS

Excelentli.slmg ienlm' i're,sidentt s.I4eote, "" prctestcs de meu pl'ofundo
da. Rcpúblll:a: respeito. - Gen ••4.nt6nio Sddanlu.

Tenno a. llonIli, à(t i\l.\;meter 11. apre
cil>çã.o d.41 VO:Ki& :ill!;lle16nclll. as mu: \.l
tas ce :Men.sll-i~1A (t i'rOJllto d.II Le,.
solucIonand.o pC(4ào à.e recureos des- Autoriza a abertura. pelo Minis.
tlna.d.o li. çonstrução g,e um e(4!ll:io tério do Trabalho. Indústria e Co~

paro. InBt.alaçã.a a.o EIltado Maiol' das mêrcio, do crédit:Jespecial d~
..'orça<! Armanas. Cr$ 248.566.691.20, 'Para caber/um.

As razoes que me levam a pletear ao tieficít »eritlcaão na 2." Scr~o
os recursos necessarícs ll. construção do Orçamento do IPASE durc~:1!~
ele um predio para a lnstaiaçã.g detí- o exercício de 1950. '
niuva doeste Esnclo Maior e doe OI.l.tIOS
orgaos IlU.OOIUmaaOS o. Pl·es.clénc..a da (Po Poder Executiva)
rcepuclíca, são aos seguintes; O congresso Nacional decreta:

l. Desce sua criaçao, M. cêrca de
decênio, o Es;ado Maior das FÓl'Çrul Art. 2.° E' o Poder Executivo au
Armauas runcionu em uma ala de um torízado fi abrir, pele Ministério do
dos ancares elo edifício da. EscJla 'rrabalho. IndústrIa e ccmrécíc. o
Tecmca elo Exercito que, além de se: crédito especial de CrS 248,566.691.20
precáríaa e msut.ciences às suaarns- (duzentos e quarenta e oito míínões,
raíaçoes, priytt, a mesma Escela, ce Iqulnhentos e sessenta e seis mil, ses
certo número de sa.as índíspensáveis Icentos e noventa e um cruzeiros e
aos rins a qUe se àestina, e sobretudo, vinte centavos) , destin~do à cobr;'
as empliaçoes PCl' qua passaram C~ tura.do deficlt real verificado na J."
seus cursos. Secça-o.do Orçamentq, do Institu-o de

z , ocnsutu; também uma ccnstan- Prevídêncln e Assistência dos Srrvi
te preocupação desta Chefia a insta- dores. so Estad'll (IPASE), durante o
lação, em sede própl'iae permanente, excrCICIO ode 1956. • .
da Escela Super.or de oeurra subor- Art. 2,. Esta lei. entra,.l'a. em ~'lg()r
dlnaaa ao E:;tado Ma'<lr das' Fól'ças ;sa data qa. sua publlcacão.. revogadas
Armadas, agora ncresclda do CU1'SO de dísposíções em contrário,
Estado Maior e Comando das Fôrç:lS MENSAGEM N." 257-57, PO pon::R.
Armadas, c, na iminência, de ini~lal' EXECUTIVO
outros, ovma o Curso de M.0))ili~açáo Senhores Membros do CO:1g!,r.;!;(l-
NaCional, ,de grande expressao para o Nacional
nosso e~ll1o .mllltar. " _Na forma do art. 67 da CO'1S~,itUl·

:3. POl oUtlo lado, a Secre;ar.a ce- çao, tenho a honra de apresentu 3.
, . raJ. do con";,,lho de Sesm·an,oa. Nnc o- Vossas Ex~eJências, acompanhauo ,Ia

Projeto n. 2.963. de 1!157 la1:r:r, pe:o' Mln:il;têrio ela Gu.(!rrll; o nal, com a entrega do im~vel pertelJ-Exposição de Mollvos do Minl~"'a ela
'. crer, to especial de Cl'$3().OOO.0'OO,00 cente à En:balxada Alemã, passou a jEstado dos Negócies da Fazen1a. o

Autoriza o Poder E.ucutivo a (trinta m:lhôesde c:'uzeu-es) para' ocupar, a titulo precário, há mais de Iincluso projeto de lei que autom~. a
aTJr:l', pelo Es!aClo l',[aior das Eôr- I míc.o da construçüo do prédio dcstí- um lustro, ,1<lIS andares alugados 11~, Poder Executivo a abrír, em f'l"or
ças Armadas. o .crédlto especial de I" nad,o ao Estado-Mai.:>r das Fôrças Ar- edIfício cio Banco do Itajubá, com Pl:A Ido aludido Mlni5tér!o, o crédito e3)J"
C"S 3D.{;()O. COO,Cf), para oiníeio da Iln"tia~, a Sec:·ecarla.ào COnselhJ de sados ônus para li Fazenda Nacional Iclnl ele Cr$ 248.556:6gI.SO (du!:"~;-('5
construq!io ,do vrêclio - destinado '3egur·ar.ça N:lCional, aos Comandos e graves preluízos para o serv:ço, in- e quarenta e oito milhões, qul~h~n-"
àsrepal'lições'. que menciona. das tl'ês Zonas de De~2Sa e à. Esccla clus1V,e a inse}urança de importantes Itos e sessenta e seis mil. seisc~,l!.J~

<D F.Jclel: E',o ut' o) dUj:el'iGl' ele Geu=l'a. , clocurnentoti a seu cargo. le novent:l e' um cruzell'os e :(;ler!
o . ..c.v 2, Atravis di) Aviso n.o 3:0,de 27 de 4. OCDne.. ainda, que a construçfio centavcs), destinado 11 .cobertura dH

O Congresso Nacional decreta: juiho de 1~~5, o SenJlJ" M,1Jls:l'O da de um edifíc'o, já projetado e e.st'lll"'- deficlt real verificado na 2." S~~\:flO'

t 1
0 ' .• ,.. • i'v.<:en::a, rcs"o:JdenC:o ao peddo .ele elo em aIJl'Oxímaciamente C:'$ .. ~..... do Otçampnto .do Instituto. de P!'~·J:•

.Ar..;..o' Fica ~ P()der E:(eCUtlv~ i aJ::ertu"a do crédito autor zado pela lH}.CCO,<lC.aOO (sessenta milhões de 'cla e, Asrlstência dos ,.Sel'\'id~l·'·" '"O
1tt:to,.z~d.o a abril, pelo Estado MaloI· 'tod Lol 'o .~~ =. di";"'; cruzeiros): poderá atender, também,.ll. Estado (II:'ASE), durante. o ex.·er.~l:,io
(1. a& Fôrças Armadas' o cl'êdlta eliPe-1 c, ~ a " n, .-' o' l'~.\., "o'u-!'!C .ao ! t l' d C d d de 1955 e cula respons~bllld 1 e • Je
.cial na importãncio.'de CrS : ..•~ar"d:J, G~'el'l'a.~ol;clntand,.o.~e d,i~- nsaRçao os oman os as tres ,.,'.. 'O c,_
:>O,OOO.COOJ)O (trinta milhões de Cl.u-I n~~. ~. EX:! ... àe ao.~a',daI GU~I:J,_ Zonn de Pefesa, crladas pela. Leí à União Fede~al. -
zel'l'os) "'al'a o l'nlclo d.o COI'stl'UC' O.. 0,,0.." "un..dade p:ha a abe.t,u.a do clé nümel'(J U156,de 26 de agôs:o de RJlO del,Jane~1'°b·.l0 de, julhO de IrD"... " • ~ d't d :l vis 1953. e da Comiss.ío p.ermanente ue - usce n:,o I,u ztsche.:.
do prédio destinado 'ao Estado Ma'ior • o, e !lue se t,rat?, ten o em ta Matel'lal e ~sqUisas M:litares. criada "i'XPOSIO'O DE '.''OTIV-CS 1'_-,'.' 9.~~,
das Fôrças Armadas. à Secretaria ,do 1 a s.tuaç~o ,d~flc tál a por que. lIctra- ... fi '" .-
Conselho de SegUl'al1ça Nacional, aos (,'e"sa o Tesouro Nac.:cnal". ):elo DecrHo n.· 36. 32Ci, de 9 de setem- DE 1957, DO MIl.'1!S·IJ:::ruo D~" 11."'-
Comand+J das três Zonas de D~fesa, Alnda em dczoemb,o d() anJ findo. ore de 1954, . e. _para os quais, não ZEl'VDA .

. à Comls.sõo .Pel'monente de Matel.Ja1 1esta, C.h.ef.ia.. dlll::;enc:ou .Junt,o. ao. s.e- existem, nem estao p:~v'stas aCOInO-~ ~ .y~ I M t E t d d N da~ões, llchando-se os mesmos em Excelentí~silr..:> Si. Prcslder.t~ (j;lo
c pesquisas Mllltares e ô. EscOla sU'j ~l 1'01' . Jms 1'0 des..a o c.s egoc.os func~onamento, p1'Ov~criamen'e. e.'1l Replllillca:
porlor. de' Guerra. ' da Gu.erra, n<l sentido de ser ~oncedj- I .

Art. 2.0 Revognm.se as disposições; ào o crecl.t~. al:!tes que exp'rR!se o um andm' de um.. bloco do ed foclO ,de No llnCl:O prcce.sso. en<:amlnh~;;!o :lo
em contrário. ' .1 seuprazc, lSto c, a 31 de cwzem')ro' apartamento da Praia Vermelha, de estll Secretaria de Estado, oMlm~
MENSAGEM N," 258-57. DO PODER ide .1956.. . propriedade do .Minlstério da Guer- tério do 'ürlba;ho, Indús;ria e co,

EXECUTIVO 'I 3. OCOl'!'eu, assim, a 31 de dezem- ,ra. mêrcio. at·end,end.:> ao que lhe expô'~
Senhol'es Memol'os . do CongreWJ I bro findo eX1llrar o PI'azo estatuldo 5. A so!Uq!l.o de todos êsses prOble- () Instituro de Previdência e A=.5tt-

Nacional:. 110 art ..l.· da I.ei n.o 179, de9 de mas, acarretará, simultâneamente.a tência dos serviê.<:resdo }stadolHo
Na forma elo nrt.67âa Const!tlll, janeil:o de 1936, verbis:' medlda tiL:! econllmiea, quanto eonve- ~xposlção àe !ls. 4 ào citado. pl:O_

ção., tenllo a honra, ele. apresentar a •"O. crédito espe~Jalaut.orizadJ em niente, doe reunir. em um s6 préd·o. cesso, soilclta a V. Ex.- providênCIas
Vossas Excelências, acompa.nhado da 1~!, salvodeterminaçáo expreSsa; em 61'g1l0S I.-em entrelaçados pelos set'vJ- nG senLiào de que seja enviada me:l~
Exposição dc Motivos do Chefe do contrário, poderá Bel' llbertoJ:lelo po- ços'e Subol'dlnacãa direta li Pl',esidên- sa;;:em a,o C';ngr€Ss,o Na'clonal. visar./'I;)
Estado Maior das Fôrças At'ma(las, o der Executivo atê 31 de dezembro do ela da Retlllbll~4. à ccnceúão do crédito espec~al de
incluso projeta de lei que. autoriza o ano seguinte ao da l·espect'.va autori- 6. A refel'lda constru;;ll, está pre~ Cr$ 248.566.691,20, pal'a a· cobP.rtu\·a
Po(ler Executl\'o li abrir, no. Estado zaç!io,. e vlgoraTê., dej)ois de aberto" vl!ta para ser levada a efeito em ter- ào • deficit" real 'verificado .na 2."

'-:Maior c:.o,s Fôrcas Armadas, umcré- por dois exerc~cios,na forms. do f 3.0 reno dlsponlvel, pertencente ao Minis- seçã~ do orça~nto daquela aut:::r
dito especial de CrsSO.OOO.OOO,CO do -art. 80 do Código de Conte.blllda- têrlo ela GUeM'a. podendo ser att"buf- qula.,' cluL'ante o exerclclo cle 1956, e
(trinta mllhóes de cruzeiros) para o eles". da à O'retoria de Obras e Portlflca- cuja. responsabillC:ade cabe à Unl ....v.
início da construção de ullipl'édio 4. A vIsta do? exposto, iubmeto à c6es do mesmo M!nlstérlo o encar~o p.2:-vi do Decreto.lei n,o 8.450, deZ5
destinado ao mesma Estado MaJor, a COn.'llderaéão,deVossa Excelência., da realizllc:lo. em cendiç5es. econ~ml- de delrelr.cro de 1945.
Secretaria do, Oonselho de segurança Projeto cle Lei. Mensag;em aoPo:!er cas multotavortl.vels. 2; CUI'ida a respeito, a.contad":,:I.
Nacional, aos COtnlllldos das tl'ês Zo- Leg;slativo e Ell:poslção àe Motives, PeTas. rnotlvoso.clma, tenho a honra r..el·al da Repú:oli:a usim :;e '111an...
nns de Defesa, creados pela'1el nú- através dos·qua:s se bUSCa l'evlgorar de s~lic!tar·1 Vossa ExC'Clêl1c!lI RS festa:, ..
mero 1.956. de 26-7-53, à. ComIssão o crédIto espec'al de. que trata a LeI 11l'ovlclencIas no sentiào de ser atr'. "Sõbre o assunto àe que se trar~
permanente ele Material e Pesquls,?-s 11;0 2.507, de 17 de junho ç1\l 1955, a fluído. no corl'ente ano. umcréd!to ele ~abe li esta D.O. lIlformar a s~guice:
MllItllres, criada pelo. Decreta nu- fim, de qu.e seja, Inicledo. a construção CrSSO,ODO.OOO CO (trlnta m~lhões de aI que a' abertura de créàitos 'ldi
mero 36. 3211, de 9 de outubro del954, do 'prédlo destinado /lO Estaelo.Malor cruzel:os) .J>Ilra o Inl~lo d!l construçao ctonals c1eve ebe~ecer às àet~rmm.a.
e à Escala Superiarde .Guerra. das Fô!'çu Armadall' ,à Secretaria do d) edifício ~11). lt1;lrêço. tic$ndo (I 'res- çóe.s contidas nas CÜ'culal'cs ns. 13-:'>4.

Rio de' Janel~o, em 10 de julho de ConselhQ de SegU1·ar.ç-a, Nacional, aos ta.nte "al'a. concessão no prô::imo e 9.55, da Secretaria da Presidên,:::iIo
1957. ....,Juseeltno I{U~ltsehe1c"Comandes das· !l'és Zonas de D~~esa, exercício. da República qUe determinam a. ~oJl.

X OS!ÇAO D "''' 11 doinls!ão 'P·el'mnnente de Material OS.se Vo,~sflExcelêncla Ju!gu;e l)or citação ele tais crêelitos numa propos.a
E. P . E MOTIVOS DO "",,- 'ep.esqu!sa~·Ml1'tan:es·'e à Escola Su- hem encam:nharaM2nsngeme Pro- cClI1junta l),uc será apI'esentada ao~.i:i-

TAPO MAIOR DAS FORÇAS .AR- 'l,el'.lor,d" "'uer.f"•.. , . , 1 to ~e L I C N n'stél'io da Fazenda até ftl de an·óS'<QoMAD,'\.S N." 65~57: ' ,..... ~ e ,.e., antxos. no ongress, a- ..,0> ... o '

R
, -'.J "D F "".:., 91 Apr~ve!to oenseio ,pal'a renovar a clone], t"n110 certe7!1 'me os 111ll;t!'es e de cada w(): " .'
.o .. c anc.lo, ..• ,- ~UM VQ:;Sa ,Excelência" ScnllO". ?l'esfdente, d:'1n~~ Membl'OS ~I') Po~ ..t' 1.~~1~11,tlvo· b) Cl~~ 1. .Lel n.~ 1.079, de 13.4.S\l.

c\ejunllo de 1957 . ' 08 pI'otesto'õ' do, . meu mais. profundo ~a,'ccl'fl.(\ ("tnn!'e~1'lde~ a 'altafinalld'l.lh.no seu art. 11. item I, y,:da aCil,
Excelentissimo Senhor Pr.e.s.den.te. ,UI.loS!N!W. _ ,GC?I. AlIt6nioSala~1l1LCI. e a relevjl'hclct c!?" nz1i~. aue lUstlfl- tregól, de Importãncias sem a""ece.s~·"

de República:,' , ... : ,N.q 66-57: ' . C:lm. a abertura da.quêle crédit() CS-1 "tr~a autorlZàção legis~at1va, o'1ue
~('ll'!. . 'ainda não se veriflC'Ou,

.A Lei n.o 2,SÜ7, d:e 17 dejul;,;:O (le R!.o de Jane-lro. D. F. - Em 21 de A"rd·.1t,o ·'I. "",. ...."I',!{!a{!" ",arRrei-\ Face IlOeXp:lSW, .::,cu de oare~i'
1955, autol'1z:l o Pedcl' Executivo 1&, itmho de 1951, ., !~ra:-:l VO!'saEX?el§nc'a,S~r.h·:!;>;-e- que Q cl'êdi~o de que se çra:.'it;deva

.,,;.
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'l957

o Congres.sJ~~8.ci{)n:ti c;'e-":l'ct::: ~

Art. 1,D Fic:.1. o Poder Ex~..:;utiv..J

ll~lt,:)1'!z~do r. abril' pela ?.1inü:té:·i',)
Chl.$ Rsl~lÇê2S Exte:'iç,~'cs U~1 .cl'édiU)
~~:Jt.;,ci~:ü ctc C:-$ 4'J, 'CJC, Q:jO:OO (q ua
renta lij.i}nóçs de 'Cr,1.1zcÜ'OS) I para
reajustamento " ,eles ~ali1'ios, dos em
p:'eg.::.d-:.s da C':m1'lss::-l,o 1\1ista" Pel'l'O
"jz.rià. El'.L~lIeil't)~J3':']h~L:u~o.

Art . 2.° O cr~dito de que trata o
:trUG0 ,L". desta Lei. ,5e~'~í i'eJ,'L~~;"::ld,1

pelo ,T;'iblllHil' de Coiitas c autc.nàti
camcn;e dis':;:'ibaido ao Tesouro ~~l·'

cíonal.
Art , 3,0 A presente lei cn-tI';'tl"i em

vigor, 11('. d;:~:l de sua r::'11iJ1:::::;.";:'1').
Art. 4.8R~·/~gn!r>::e as Ôlip':::sl.;ü::s

ertl cc.otrárío. . .

Der in,:u:d0. na prüpo,La geral
t..l·b~~iL~>s p.djc~Gll:~,~.s l:t'('C:~2.!·j{)S ao
:D:~~2;'~o ÇtO '1'l"r\~~:illOJ J.n~:~lU,l'l;.;. l' Cc>
:rnl:.r'Cio "CL1:':1..:J cx:':~:':~;;;~"J de la.)?,' c~.1n\)

rlctc!.·::~.·; !~:1 as C ~r~H;:-~;'és c; :ad3.s ..10
it~nl 3, lc:::r<> (l dCSL:\ ii".:.:'~'nn~;ç~;:,n.

3. E<';n~r:o 12:.;::1 S:·c~·:::t-:ll'ia. de E8_
t2,"O de ,·.cjr:"ü CJ'll ° p~.~'cc·er du-

i~i~:~';:;~·.~\i.~-~fi~~,;!~é~:~;;~~l~J~:;~~
(l~r:l ~S' l'~~:':·::~.tS~~~·Ci~;'2;·C'S.

'.i~:'~~:' ;~;~':~'e:ê;'l(:<~~. t~:(~<"":\·jn. l'cAil..
".::::.~~ cC:-;"o jul~.;a:· ::.n;;:,~s cc:c·lL:~(~').

":._;~::'2·.'eit,,:) a OJl'l:clil<laÚoC' pr.ru .e;
%W',';1~'a ·V. E::.:l ',};, J-':"':' :e.:::t':,s cl'J n1'.:~1~

n::.:,:'} ~:~'(~:i.1il~1j l',~~,~)'::J.::':; Jose 21i"tl
. ~ia .I1lr:i;~I';/!.
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Senado Federal. em 16 de ju1ho;de

1957. -' Apolon!o Salles. ~' Kergi
naldo Cavalcanti. _ Prisco dos San
tos.

bate e apresenta M nOBllaA autorlcla-, técnicos". lendo almposlarca o pro
des de saúde plblíca as mais moder- Iessor JOlié SlIveu'a d3ahlaJ.
nas e ecnsentãneas sugestões iI. 10" conjuntamente' será reaíizadc o IV
lução .prâtíca do grave problema que C.c~gressc Braslleil'o ,de Dc,:;n<;as, r~

nlnda é no Brasil o fla~lo da tuber-. r::V:!C2S, CUJO tema CflClal versara 50-
cuiose. bl'e "Problemas Clínicos e Cirúr,\!-

Em 12-7-1956. Ari~ de Mattos. eos dos Tl:rnores d'J Mediazinc", seno
. d·o relator o Dr. JeS1le TE'!xel1'a OJUl.

COMISSAO DE SAUOiE tril{) FeaeralJ. efetuanjo.,~e EtIloa
RJLA'X6RIO uma sessão para comunlcaçào de te-

Apresentada pelo nobre Deputado mas Ilvres".
.Arlno cie Matos. obJetlva a. propcci- Dt' ressaltar.se., pela Impo;,.tânClB
ção, ora submetída ao cl'l\'o dês te 61'- do fato. QUe c_n!untament~_ C011 o
gii.D técníco, autonzar o Poder Exe- conclave, se reallaará o ..J.;; C'Jn
cutívo a abrir um crédito especial ue : g1'eSSQ Bl'l1sileil'O de Doanças Tora-
Cr$ ãCO. cce.co, com o fim de conce-I cícas", •
der W11 auxíllo il li'ecieração Brasilei- E . nOl111 a . desta C<mli!'.~:\o, e tem
ra das SoCiedades de Tuberculose, I sidu o'bser,,:ad sômllrc, nos p~'c,iews

,p;;,ra realízaeão do IX COn:;l'eSSO Na'j de COllCeSS1i? ~'.o a~:-;111 s. a Ccngres-

[

' cJollal de Tuberculo.se 50S. a h\c.\l:.-.> (.e d.c.c."SJtlVO que
Tal crédito em contol'lllidade com obrigue a entídaãe b~nznc:§,ria à pu

a dlspcsto n~ ·art. 2~o, será re~isll'a·l.blJcaçc.o elos All.C1S elo certan.l'e. IX'm
do' llutomàt1camente pelo Tribunal cemo à p'estaçaQ de contas cio au-
de COntas. xílío recebido. •

JusCl.llc;;ntLc seu projeto, srI.lIentn Com o cbjetlvo de fazer respeitar
o 'represeneante do Estado do Rlo: e obserVar êsses sadios principios e

..A Fedaraçâo Brasileira da" so- também com a fiOll1d::ele d(! ev.tar
cíedades de Tuberculose é uma- íns- e- retardamento da aprovação final do
tltuição clentíflca que não dispõe de lJl'cjet<o submeto à ap~cciaçC.o .de
outras rendas patrim:·njais além das meus nozres coleSLUi de Comissao,
modestas contribuições dos seus as- juntamente cem o meu voto tavorá
socíadcs paar a realização dos seus vai à aprova.çfoQ do projeto•. o se-
congressos anuais. 'de ruberculese. li: gulnte
justo que os poderes públicos a amo I SVBSTÍTUT1vo
parem. auxll1anclo e esthnulando as Autori~Cl o P:lrler Executivo li
suas reuníões per16dlcaa•. nas quais abrir. pelo Ministério da Saúde,
debate e apresenta à:S nossl\S auto- o' oreaito espeoi::l de 'o-s ..... ,
rldades de sail,) públíca as .mals 500 COO,CO. cemo au:ctl'io à Fe.
mcdernas e coOllentl\neas sugestões à deraçáo Brasileira 'das SoctedCI-
solução prática do grave problema dos d~ Tuberculose para art':!-
que ainda é no BI'asU ofla~elo da tu- l!zação do I X Congresso .Naeio-
l:Ierculcsc". na. de Tuberculose,

'PAllEcn O consressc Nacional decreta:
A necessidade da realização fFe· Ar!. 1,0 E o Poder Executivo au-

Quente de'COnllTe&SOB, conferências e torUlado a abrir. pelo Mlnlstérl0 da
EMENDAS DO SENADO AO FR'O- eomc .auxl1lo à :Federaçlio Bras\1elra seminários de carlÍt&r médíec-eleutí- Saúde. o crédito especial de crs ., .•

JETO N." 1.181-0-56 das SOCieelaeles de Tuberculose para fico, se faz sentir, mais intensamente 500.000.00 lqulnhentoll mU cruzeirra>
11 reallzaçã.o do IX COngreaso Nacio- nes elias de hoje. pelo lnt.e'ré~e da como auxilio à Federação Brasllelr:t

N,~ 1 'nal de TuberculOse a. reunir-se no malordlw.lgaçác da vel·t1g1noso aper- elas Sociedades .de Tuberculcse para
Ao art. 8.'. " mêl ele novembro- .do corrente ano, feiçoament.:l doa meíoa de combate a reallzaç"o do ~X CongressO Naclo-
Su~r1malll·se. IlesLe R"··llo. aoS ex- em. Nlterol. Estado cio Rio de Janel- à.s molést1118 do homem, ' nal de. Tuberculose a reunil"s~ no

pressoes: " . . lro.... .' . I Principalmente nwn pais' como' o mJa de novembro do corrente ano, em
......e S~r:vente. ....., ., Art 2· O Tribunal 'de COntas re- nosao em qu.e' o número de lncldên- N't ói "'"t d d a, d J ir
e ". ';, e Continuo.. respecbv:õ- Iglstrarll.: automàtlca.inente o crédito clas de quase tódaa lIfl moléBtilUl é ':Ir., 2.~ ~ hlgu~f dee c:~t~o;e~

11lente, . . " .. ' logo qUe a presente leI. seja sanci.na- grlUlde, terna-se lmpresClndlvel que "lBtrllJ"á autclmàtlcamente o crédao
N. 2 ela e. pUblicada. . . se promovam e se est1nlulem êsses ~ 1 j 1

Ao projet.o. constante Art, 3.° Esta l~i entrar' em· vtgor eleva40s lIobjetlVQa. que multo con- ~:oeq~~b'l::~::nte le se a s.anc ona-
No ~uadto. de Ca.rrelras, na data de slla pUbllcação. revogadas tribUlrãQpara a desejável erradica. Art..3.0 Aentldade beneficiaria

da. tllb~la ane:<.~. llI; dlspos!çlies em contrário. . ç~o de vát'los malea que alnela cona- pu1:llicará. os Anais do Congresso e
0gdetlse le. Sala das Sesaes. em 12 de julho de tltuem problemas médicoll no BI'asll prestará contas elentro de \1111 ano.

2 ." .o~ ~~~......... H 2 1956. - I/.rino de Matos. Dentre êsses problemas. a' tuber· após o recebimentO do lux11l0.
3 • • .. G 3 Justillcaç40. culoae. semdúvicla. ocupa. lugar ele Ar!. 4.0 Jl:sta lei entrara em vigor
5. . . .. ~... F 5 Ao Federa.ção Braalleira das Sacie- des~a.que, cClllStltulndo a Incl~ênela na data de sua publi<:ação, revoga-

Servente dadeade Tuberculose vemreallzando dellSa. meléstla um permanente. fan· das as disposições em contrá.rLc.
8 . • • E 8 perlôdicamente ccng1'~ naclonals, tasma a ameaçar IndjvlduOl! e go- Sala Bueno Brandão. em 11 de ou-

l2 • • • .D 12" nas quaJs aJ)re.&enta e discute temas vemos. tubro de 1956 Lauro CrIlZ.
da .malor importâncIa e significação Por isso mesmo. e' 'conslderando ' PARECER DA COMISSÃo
paar o bcm êxito ela luta contra a tu· maJs que por conatltUlr, primordlal- Em . reunJão dem data, a ComiB-
bercU10llc no Brasll. mente. um probl.ema ele govêrno. não s~o de Saúde aprovou o substftutlvo

No próximo congresso. programado eleve o pod~r p,ublico· tardar em as· do relaotr apre.sentado ao Prc-jete n.O
para Niterói. dolll temas centraúl sumir peslçao SlIJlente e destacada no 2.777-55. Votaram os Senhores Jo
ocuparão a. atençâo elntel'ésSe doa c~m1:late que se ofe!ece à tubercwo- sué de Castro. Lauro Cruz. Moreira ~
seus partIcipantes: a) "Alterações s, tem. est~ Cccnlssao del1berado rel- da Rooha. J<lIed-er Albe.:ula. Lu"
bacleriológlcaa -provocadas pela qUi- terada e lnvarlàvelmenet apoiar. atra- thero Vargas. P1úll0 Ribeiro. Taela
mloterap1a. da tuberculese esWlII re· véB da conceEsâo de l1ux1l1oa. tOdas no de Mello. Miguel Lenzzl. Rlça Jú-
percussôescl1nlOllll. e.lI) - "Avalia- 115 Iniciativas quevlsem . ao debate nlor e Nlta COsta. .
ção doa resultados do tratamento ci· do a.ssunto.. ao eaclareclmento do Sala Bueno Brandão. em 8 de no
fÚrglco da. tuberculO6e. pulmonar.. povo. à 41vulgação. aO combate. en- velIlbl'o de 1956. -Josué de Castro,

Alél1l dêssea elois. temas. haverá fim, da 1n.sld1osa enfermlclade." Presidente. l.auro. Cru2. Relator.
P . t 1 777 B de ·t956 ailldaum slmpóslodeatlnado ao as- o certame, para cUJa realizaçilOBe COMISSAO DE FINANÇASroJe O n. ,-, .. '.. tU(;,) do "problema :do ensino. da tu- pretenele o auxilJo c.flcial•. atravée do RELATÓRIO E PARECER '

Autori~a o Poder E:z:ecutilJoa berculese e li formação de técnlcOll" prc.%lllll projeto. é dos mais mere- Pelo pl'ojeto n.O 1.777-56. da auto.
abrir. pelo Ministério da Saúde,· . ... . cedores de apolo' e de ajudll. ri8,donçbre DeputadO ArinodeMa_
:J crédito cspcclal rleCrS 5CO.()OO,00 aão queatôea que, neste momento, , Fazem Pll1'te de' seu programa os tAls. "é o Poder Executlvo autcrizado.
como auxílio li Felferagão Brasi-lmprc.?5ionam o preocnpl1mto<los ar seguintesltellll; a abrir. pelo Ministério da Slllide. o
leira das .sociedaàes lleTuoerCtllo- estudlllliOB elamatêria não só no . "1,0. - ,Allel'ações bacteriológlcas crédito especial de Cr$ 500.000.00,
se'para reali:<ação do IX Congres- Brasll. como no estranseiro e de cujo p:ovcca.d&spelaquimloterapia da tu- como auxilio à Federaçíio Brasileira

, so Naoional de TUberculose; ti:meto esclareclmento mUlto àepencle a orl- bercul~e e SUlUI repercUSBões clfnlCll8, das Socleliadea de TuberculOlle. P~"
parecer com sul>stltuti'llo dcCo- entaçlio que deverá sesulra campa- RellltOl'es: P!·OfB. Ao Iblaplna. N, a realiZação do IX Congre.sao Naclo
miSsão de Saúde 'e lavorávelClo nha naclonal levada a efelto entre Fontes Magal'ão e NlltonCosta. (014-01 de TU])erculcse a reunir-se no mês
1I1·csmo da Comissão de Finanças, nós contra a tU,bercU1<lse. ..' trilo Federal). de novembro do corrente llno.em Nl-
Pareceres s6bre a emenda de. pri- A Federaçlio Brasllelra l!aI Socle- 2.0' _ Avaliaçlio do sresultadOlldo teról, Estado do Rio de Janeiro";
melradiscussllo:-!avaráveldQ.dadea de 'luberculose é, uml\> .1n.stltUl-tntantelÍto c1rúrlrlllô da tuberculose Ouvida 8, CCIl:l11ssão de .SaÚde...aproô;: .
Comissão de Saúcle e contrário 'da çlio clentlflca que .1110 d1splie. àeou- pUlmonar. ..,." . vou esta um SUbstitutivo apreesnta..;
Cllmissã:J de Finamgas. trila rendas ,patrimonIais além das Relator: Dl'. &oàc.Jfo LUiz FIga.el- do;.pelo RelatorJ~)lItadoLaurocruz.~-.·

O CongreSllO .Nac.lOnal . de.creta..: ms~OdI_e~~~ ,,~.O,.~tl·:buireaIÇ.l)~n~.~.'. ~s a.:~ ra ..de Mello (Estaeto do RIo.. q!.:._ ..'. " . ". "de acordo com '0 qual -a entldad&.. ' ..:..,:"" ....- _M........"" 11: '3." - c)CClmunlcaçl\Q:;;rdll>temulx\neficl'rla, deVerá :publicar oaAnala...
Art. 1:0 E' o Poder Executlvo ali. ccngreaOl anuaJI C1etuberculoae' livres; .'.'.::.' do Con8Tesllo e prestará contali.den""

t-o-r1zaelo a abrir. pelo Mlnlstél10 da justo que. 011 poderei. pllbUcoe a am- 11) Slm n.... . .. "'()'pró"lema do e.n tro d um ano a.n.... n receb1meúto .'
Saúde. ·Qrêdlto·especial. de Cr$ ...... parem auxll1ando e e5tlmulando ai sino da...tir~r';;i~."e a"'formaçãOcl; da au~uo··. ."""''''.. .··: ..i:.:

\SIIO.OOO,OO \q~lnl1entoa mu cruzeiroa>. Isuas reunJlleI peri~oao DU quallde...... ::.. .'<'.. .. , '." .
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EMENDA DE, P1U14EIRA DIS.
OUSSAO A QUE SE RJ!lF.~

RoEM OS PAR.ECERES

N~ há 00111; negar a utilidade doe 1 JultiJicaçfJo mUito) DOS merece .. mem6ria tkl gran, torízado a cobrar Il. taxa de peclaglQ
C<mSlt:Mol> de caráter eíentiüco eO-I, Al'r;\lmentação e documentação N- de escritor bandeirante, 'POr seus es- de todos o veículos que utlliza;reml)
bretudo quando Vl8al? ao debate de t f' cientes estão no projeto n c 23 de crítos e por SUllG antudes, aqueles tão conjunto <Ie pontes e viadutos liÔbre
temas do mais alto ínterêses para a I' 'á' _! á i d caeíos de beleza e estas too porejan. o rio Guallla, na Rodovia BR-2, Rio
~aúde do povo tal como acontece no 55:, J. com pa:ece~ avor veu a COi tes de bravura, Af;suzas assim tôdas S. Paulo - Curitiba Lages _
flue promove a Ftderação Brasilell'a m.~a'O de Educa,ao 5. C'Ill,t ra. Tae as nomenagens xíevem ser prestadas'jPôrto Alegre - Jaguarllo, entre lIJl
das S<!cie<!ndesde Tuberculose. Não ~rvJ.eto remendado, qu n,to 1\ data c:n na recordaçãe de suas Jjções e de seus cidade de POrto Alegre e Gualba e
obstante as novas conquistas da Me- 1eallzaçao do Congres.o, está e exemplos, pelo que o espU'1to dl1 10 acesso rodoviário direto, do vale dO
dicln:> no Cembate, à "peIlte bran- ":uga1' incerto e lS-norado.. ," emende, em teía tem de contar com 1'10 TnquarA. e na travessa do RiO
ca" figura ela ainda como alta pu- OOMlSSAO DE SADDE ti. nossa Simpatia. ~ de ver, contudo ISão Gonçalo, por melo de tuuel {lU
cela nas estatísticas de mortalidade lUluTÓnro que não lhe podemos dar aprol'açã.o, ponte, na Rodovia. BR-77, Pelotas -
C1Il nosso país pelo que deve o .-'~- pelos motivos que pasamos a expór, Chu1, entre os Munlclplos de Pelotas
tado coíaborar por todos os melas e No p:'ojeto em causa, n.> l,777,A A emenda em cuestão não é poel·r.l. e Rio Gr~nde. .
modos com cs que se entregam a de lSj~ da autoría do nobre deputado nente à matéria do projeto, não ha- j Art. 2, No día da 1l1aug~ação
estudos e pesquisas de objetivos pro- Aríno de l\1attos,' é autorizado o PO- \'enc.o como, nem de modo vago,en'ldessas obras de arte, será lniCl:lda a.
filátJcos ou curativos no campo da- der Exccu,ivo a- abrir, pelo :Mini~té- eontrar qualouerl'elaçâoOentre UUl cobrança da taxa de pedaglo pela ta
quele mal. ,Justo portanto o auxilio rio da Saúde, o c:'édito espeClul de Congl'oes<o de ·TU.1Jõl'CU10se e uma se_l bela que !!sUvel' em vigo,r nos respac-

• ~, , I tívos Sel'Vlços de travessia dêsses cnr-;pleiteaclo na proposição em tela. qui.l1lentos mil cruzeiros como aUX1. mana ~e Literatura, çon1essamos qUe!sos d'água pelas barcas do Departa-
Mas para que os relatórtcs do con- 1:0 à Fed'craçüo B:'as;Jelra das Socie- tUdo flZemo~ por, achà-Ia, poís p.oder Imento Autônomo de Estradns de Ro

gresso anuncia<!.o tenham vida mais cades de TUberculase a reunir-se no concordar ainda e mais agraoàvel do Idagem de Rio Grande do Sul.
longa podendo servir a todos os es- mês de novembro de 1956. O proje- que ter ,de ó1vel'glr, ;"omos até à vldal Parágrafo único, .De dois em dois
tudíosos do assunto é mister que êles to em causa' teve pal',c;:r tavoravet CiO mestre ode Urupês, mas nem ai, ianos será feito o reajustamento dos
tenham ampla dlvulgaçâo, pelo que ela COm~são de Saúde, com subsutü- demos com UUl po;"to de contacto com isa tabela. de acôrdo com a diminui
se justifica a exigência da publica- tívo apresentado pelo relator depu- o certame de que 'cuida o Pr<lJeto, ,çlio do poder aquisitivo do cruzeíro
ção dos Anais do Congresso, tado ,LaUl'D cruz, ,en~ a ce novemoro Nem na vida, nem na morte, pois Lo. .calculado pela Fundação Getóllo

Em face do exposto, opínamos no de 1956. A ccmissao de Finanças bato foi levado dêste mundo pOr um IVarg'as.
sentido de a Comissão de Finanças tamuem deu parecer la vorável ao espasmo vascular, I Art. 3.. Será extinta :lo cobranca
aprovar o sucetítr Lvo apresentado mesmo aprovando o substitutivo elo Vllnos 'scgllindo como norma a sÓldessas taxas de pedagío no dia em
peio üustre DePUkló.o Lauro Cl"UZ ao Deputado Lauro Cruz., apreciação de emendas qUe não tu- que a sua receita liquida tiver atín-
projf!to n.• 1. 777-56, ' ):;S,e projeto me 101 env:..ad.o em multuem a marcha da propos:~ã,o nem gldo, o 1?-10ntal1te da desPêsa total in-'

, Sala P.kgO Barros, em 11-12·56,- maio. d~.57.ccmo m~I~~r,O de>ta.C?- lhe retardem o andamento. Não é o !cluSlve Juros correspondentes à cons-
Nelson Monteiro - Relator ml!'.Suo la o tinha aplohc..o na S'&Sa,Q caso da ql,le temos presente. Itruça.o das obras principais e aces-

. de 11 de OutUbríl de 19.6, ele acôl'do Na justificação da emenda, alella sórias para a travessia a seco dos res-
, COMISSAO D,E FINANÇAS Icom·o paree~r e o substitutivo do seu ilustre autor: ,pectlvos cursos d'água,

subsH1IUtivo ao .Pr"jelJO,n," l,n7-56 ! Deputado Lauro, Cl'tlZ, a emen~, do "Al'g:wnentação e documentação .m.l. Art, 4.· Q produto da arrecaclação
O Conl>1'esso Nacional decreta: I!?eputado campos.• Vel~al., • CO_ltll~UO llcientes estão no Projeto n .• 23 de QCssns taxas ,poderá ser dado em !l,a-

. ~~m o me.;n~~ PVl:~O '~', ~;s.a., Cle\?l: 1955, já com parecer tnrorável da C<l. rantla para a obtenção de emprês.1-
Art. 1,0 1:: o Poder Exec~tlV? auto- v_"udc.o ao S., 1p, .8.t;'.n,e da c~m;.s missão de Educação e Cultura, Tal mos banc~rlos. ou de qualquer outro

rlzadG :lo abrir, pelo MiniS",.erlo da sao para que .he de o convemente Projeto emendado quanto à 'data d tipo de fmanc1l1,mento.
Saúde, o crédito especial de Cr$ andamento, roal'za- 'o.d eoo • tá J1J.e Art. 5,° A CObrança dessas taxas
500,OCO,00 (quL,hell:-:lS mil cruzçirosl, Sala Bueno Er:l.ll:ii?,o-, 29 de UlalO de ...;':..' 'né;rt'~ ~ ign::~o, ~~ cm • serA feJta d,h'etamente pelo Depar-'
COluO auxil.:o à Federaçã.o Brasileira lS57. - Lutlwro Vargas, .Re\a,t<ll'. Q Se' a-ssim é não s 'c'ômp'eend 'I.ta~mento NacIOnal de Estradas de
d:ls S:Jc:edadcs de Tuberculose, p~ra P,JlECtR !lA coilIsSÃo emenda pois' não r~resent~ ela er: t~doagemdQUE PtelOd DePdartRamdento Au-
a realiz:o'iio do IX Congre.s.so NaclO-' médio 'ara o ca..'<I -' ..... mo, e s ra as e o agem do
:nal ele Tutlerculose a l'e=-se no A comissão de $aúcloe em !cunião no art p 92 d .Re'· I;A ~OlUÇ2o? 116tá. Rio Grande do Sul ou pela emprêsa.
m~ doe novemtlro do corrente ano de.sta data • qual C0:11pareCeram QS C' ' . o glm nto lntemo da 'Iflnanc.ladora das resp~tivas obras,

T" • do Ri d T' ,'" h amara. onue se diz: de acordo com os dlsposttivos contra.-
em Nrterol, Estaao o e wa- I s~n.h0res J050,,~~ac ,ado, ~uy sa~toos, I "Quando, por extrnvto. OU rete11ção tuais.
l'lelrO. ~o Iau~ut,y cnrn.nv, Atha~Cie Ba.toS, I indevida, não fÓr pos.slvel o andamen.1 Art. 6,o.Revogam-se as disposicôes

A."t.~. O T~ibunal de Contas re- Taclano de Mello, Casta RodrjllUe~, to de qua.lquer pl.'OpOS1ÇíioO vencidos ,em contrário.' '
gl.stl'nra automatlc.1lUl€nte o crédltoIl\i'Ol:Cl!a da "R()cha, Nita eost:l. :Sou· Os praz.os l'egllllent'als li Meea tll..."á.1 ' ' \ '
10S'O que a p~scnte -lei seja sancio- to Malar, Armand'O Lages e Lutncro reconstituir Q l'espect'vo pro<:esso pelOS .Sala da.s Sess~s, 10 de setembrO
nada e publicada.· Varg::.s, aplo\'oU ])o! u:.animldade, (j' melo~ MI seu' alcan' • _ ", ide, 1956, - Clovis Pestana, }oa-

Art. 3,U .1;. emidade beneficiária parecer do :-clator Deputado Luthero I mitação ulterior'" ce pa ...-a a .Ua t1"a- 111W1il Durval. - 'farsa Dutra.'
deverá publicar os Anais do Coh-vargas, ,pela aproyaçao <lo proJe"o I DJante de' t in ' I
gresso e pr~tará con,ta: dentro de n,," 1.717.A-56, Slue'au;ori:la, o ~od71' sent11io de °a êJ~~ão o~(! a~~k~1 Justificativa
unt ano, apos o receblm.nto do, au- Ex~cutlvo a a~rlr,peJo Mlnl.1;ér.o c;a l'ejeitar a emenda apresenta{ia nO 1 Está o Departallle~to Autõne>mo'de
xilio. .". , . " sa~ded o ,~rétl.to especIal. de ...... Projeto n .• 1777.56. ,'IEst~adas de Rodagem (lo Rio. Gl'aJ1de

Art., 4, ~~,a lel enLIa.râ em vigor Cr... ~co.OvO,OO COlllO aul:íllo ,à, Fe. sala 1'l-êgo:Ba.r:ros m 5 de 'ulh d do SUl executando )Xlr delegação do
na. data de ,sua publicação, revogadas (ie~açâo Br:J:Sileira ds.s SociedadC6 de 1957. _ Nelsem,' Mo'n:etro. J \) e IDepartamento Nadional de, ~trndas '
lIoS d.íSj)~1Çoes em oontrário, 'I'1loerculose.:pa.ra .realizaçâo do IX • IJe Rodagem, :as monumentais obras
~ala Re~o Barros, e~ 11-12-56. - congresso li:aClonal ,d.e.Tube'J'culo.se, e PA1ll!CEIl,~ COMISSAO Id~ travessia do Rio Guiba, na'Rodo-

C.;sar P1ieto - Plre51dente. Nel.."On tamOém peia apro~açao da emenda , A Comissão de Fi lUl S' ...! vJa.BR.-2, ':Rio-São Paulo, • ' Curitiba.
yonteiro -.Relator. oferecida ao mefmo, ,2~ reunião rdinl\' u ~a.ct em ,,1 !-Lages~ PórtoAlegre - Peletas _

PAr.ECER DA coraS5Ao d S~~~7BuenoJBJanlcão',e~)l9~~majode julho de 01957, ~~;te.s 0/;80 S~lU~ iJaguarão, entre as cidades de,P01'tO
e . -:- o o ac la..o, den. l'ffi' cesa.r Prieto 'ChalJ)a d' Bis ia Alegre e Gualba e, o acesso, rodoviá-

~, Co~~ de rlna..'lcas, ~m sua te. - I.utheroVargas, Relator. Vaf.Oo FilhO, Nelsôn Mome"txc, m:nô IIJiO direto ao' vale do 1'10 Tnquari.
62., RellIllao Ordin~rla. realiznCla em COMISSAO DE FINANÇ."S ele Carvalho Nogueirae~ Reze d :Em face da, exiguldaô;e dos recursos
1,1-12-5.6' ,pr"e;;e.'lt& os ~e~O!l'C6: Ce-, 'Loopo, Coelho', Mi1:0,n Brandâo p~re!' Io~çamentár,ios federals e,.ssas obras
sar .Prleto:l, Chalbaud B~ala, Gerlll- PARECER DO RELA70R ra Diniz, Goorges GalVão, ~ca Fi: vao Elvançanqo lentamente.·O praz·o
do_ Ma.scarenhas, Georges Galvao,: O Pl:Ojeto n;. 1777-56. da autoria. lho,Barros carvalho Geraldo MEIa_.da sua conclusão está prevIsto I?llra.
Joa.o Abdalla, Odilon Braga., ,Gullher- "o' no'",r", """,pu. o "" , '~m'o "'e ...."toe, ca.renha.s Lauro ,cruz' GUilherme M' [deZ oU;dozeanos. "nw Ma.c:ha.do Perei~ Dia:l1Z celso Lo '" ~ 1oI~ """,,v <>4 .. 'T'" ~1..' " Q. " ' , ' ,-
rt"eçanha. Ne1001ll Monteiro 'Ba.tl8ta ~utol'izao Poder Elcecutlvo a. abl'1r...u&~O, opina, por Unll.n1m1àlõde, , pela Essa dem01'a causará pl'ejuizos in-

'

R amos, LaPa, CooUlo Lb,,) Brwun. ~lo M1Ili"~l'lO r.Ia SaúCle, o eréllito reJ.elç,~o da enllmda. oferec1d.e. em Ple_llcalculávels à, econom,,ia dO.Rio Gran"
Vltc<rin'o COrrêa Ultimo Qe Cá.rYa- especial de (;r$ 500.QvO,OÚ oomo IloU- náol'lO ao Projeto n." 1.777-A.56,"de de do Sul.e do Brasil. "-
lh 0.-_ d Pi't 'D_ T -'-1 xíllo à F-ederação BrasileJl'a das 8{1- acOrdo com o parecer do Relator' Se. "" , I" 'tr·óo...........e es ,anga. •...."'0 ............ - i oJ d . d Tub I li nhor Nel"On MonteIrO' ','" um llllpernt voo pa 1 tlco abre-
ft'.Looberto Leal, opinll, por, unan1- c e..a es e, ercu ose, para res - 'S" ,: .,,~ B • "" VIar a execução dessas oDra.s. o, que
millad.e, pela IloprovaçAo do Projeto ~á() do IX C():lg'r~ .Nacional de _....... ....,gO ar:ros, em I} de julho de l!Ó serA 'lloSlôlvel com a. aprovaçl1o
n.0l. 'n7-lW,no.s tênno.a cl.o substitu- Tuberculoso. ' 19.~7. -CesarPrfeto - Presidente. clêste projetiO de lei.
tivo c:erecido pela ComJGllilo de SaO,- Na COmissão de Saúde, foi apro- - Ne18an Monteiro - :RelatoT. ,
d Públl 'd có va.do um liUb,sütulivo com'o 11m àe " ,QuaJ'ito iA. travessia do rl06ão

e 1 ca, e 11 l"~ com Q p~ecer a.br:gar a. entidade bCneflcléJ;11l. a. pu- Projeto n l ã36~A de 1956 GonçQ1o, na Rodovia BR-77 Pelotas-
do Re ator, Sr. ,Ne n Monteiro. blica.r o.s anal6 ~o' Con....es~o e a pres- " ", ' -C'hui. entre os Municípioslle PelotaS

> &!la. ;a.êgo Barrus, em 11-2-56, - co TU, (j "br e RI '"" o~d A-~i ....,CUlr' 1Irleto, _ PJ'e:s1d.ente Ne'l8on tar C<lntlls dentro de um liDO após o ~p e ,s,! e a cobrança da tQ..l;a O·...r_, e,a concorr",.., 11 .,."bUca.
• recebimento do amemo, Iilli.&e wblti.. de pe!ÜiUlo llasBoàovla BR _ para a construçio da l'espect1va pon-

Memte1ro - Relator. tutlvo, ap6.s receber aprovação (jaCO. RiO-São Pa.ulo - 'CUrtuba. _ La- te· ou ,tunel, serl\, aberta ainda êste
m.lasli.o<le F1nanças, levado a pletlá' gcs - Pórto .Alegre - Jaguarao ImO. Tornar-se-á verda.cleira obra ,de
rl&, ai recebeu 11 BEl!'Uinte ~mendll, da e ROdovia BR-7'1. pelat"' - Chu!. "Santa, Engr4cia" se nAo 10r adota-
autoria' elO llUo$tre clllpUtat!o <:aJllpOH e fZ4 'outras provfd.é1lcias;tendo do o slsten1ade pedágio para o beu
Vergal. pareceres:, pela constltuclonaltda- flnanciamento,po1s ,06 recur_ (Ir-

de da Comillllio, de COnstituiç40 e çamentãrios federais sfiQ modestíssi-
,'Aere8Cente:-~eonde convier: Acrescente·Bc onde convier: ' JU8tiça; oom emendas: pela/lll~ mo.sem face dlUl prementes·nec-essi-
,:Art .•• 1: 1eualm,entea.utorizado (I "Art., ... l: liUllllneJlteautorlZilClo pressõo elo § único do art. 2.°, da daQes'do tramporte rodovlârlo,no.

cftd1kl "--c1al ile CI1' ,000.000,00 o .'creCl~to ' espeCial, de 01'$200. OOD,ClO CcnniS8r'fO de Economia, e aos art8, R.1o Grande d~ Sul. , . j

- ..v pna. cobrir 8.lI despe.llllo'l com aQuJil- 2 o 11 5 o da Coml_/l/Io de .....a~· 86' d ão' 'para. ool1rir N -de6PesloS com 11 Qutn- Q1. Semana Nacional MOJ1t-ei1o Lobfl,.. '. • .,. , H .~- a a oc do sl.stema. de pedã-
t&.5emana Naelonal.,:Mont.eiro :t.obato, ,to. "em ''I1'uba.~. E/lta.do de s. Paulo, portes, comunicaç/l1l8 11 O!lrasPll- gia universol e incontentementeem-

..mTauba~. illltado de ,610 palllo'.por'~-se ema.brU elo eorrente bZfclls. pregado em casos anál08Ofl, premltlrll.
. ,por, ,reaU2111-lleem abr.II do corrente lIotIo" ....-..""~'S',,'," " PROJETO N,Dl,836-66_A, A QUE em prazo curto resolVer 06 angust1an-
.;~',', " ,', a6b!'E~,;emeni1a.ê<iile .. develDOs 8Jl: REl"ERE.'M OS PAREcERES '~a~b~ez:=8:n:r~.ess1a 'QOIl :rl~

; ·'Sala. das 8eSSOes,17 ,de 1c~l:iro,lie &fOl'lhJlOjjmanlre/j~., 11: fllJtDdo~, ,~. 2,0. J!kla G Depn.rtamenUl Na- IlIl1a da.sSe8~, 104eaeteDl1u'o ,OI
.~. - CllmpoI verga" ,-," p"l'l!remo8, lIolltefl dR:Jl.ltlJ..6,deClara.r queC!CIlal de Estradall de Rodagem n .. 19GV., ... C101lf1 peltanG,' ,', ;",
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OOMfSSAO DE CONSTITUIÇAO E 'l.melhorla. do meto de Iral1sportena COMLSSiI.O DE TEAl"S?ORTaS, CO- "l'a.ra faZCl: íace il.S dP.SolP.oS".~ de
JUSTIça travessia do rio Ouaíba, bem asstm M1JNIüAÇOES E OBRAS jUh,., e a;llvl"tlZa>i.:> u," ~::',l'i:.d.i.$

IlJ<lrque vem de encontro à tese sem- Ft:BLIGAS ,;mIlre~.ldo.;;, de VãOS SUT-'."""~':'; ilo
PARECER DO RELATOR pre defendida por êste relator, de que 400 metrcs, umeis, e "U:J-~ôril..

RELATÓRIO todo emprêgo de dinheiros públicos REL,\TÓRIO dns ;"
, . corresponde a um Investimento que Senhor I'reside..te e aemaía mem- T~m[jém .nos demais ar:igc;; n"'da.

Neste projeto soe autorrea a cobran- tem de ser remunerado de uma ma- bros ua Comi.::."uo ae '[l'"n..p;,n.,. há Que objetar como frontalmeme
ça, da taxa de lJedáglo de ~d!Js, os, 11ClJ:a ou de outra. No caso presente, No lll't:oeme proJeL'ú "e 1"1, j.lrulJÕe OPO$,O as regras ger2lS .ia ('lJrOvwa:"
~elculos que. utIJl~.en~ o ~nJWlto ele Iencontro as duas finalidades acima o seu autor, o HW:Me e CLlnct:HIlUUv sõrncnte, para' f!cal" mais uc ,\CÓl'~')
:r;ome.s e viaduto sobre ° lio. Guala?a, apontadas: boneríclo geral com a depucado ClOViS Pestana, a autoriza- com as Iinhas definida.'; no l:roj~tJ de
11a rodovia BR-2, ,RIO-SUO Paulo- melhoria do sistema dê transporte e ç....o para a courançu aa LaXlJ. de P""'<1- lei de l'eg'UJamentaç:ia,e QUe c!:!"-S!J,
Curltiba - Lages - Porto Alegre, , recuperação do capital empregado, glO para amcrc.zaçao do c.:aplt:u em. do avulso. qUJ anexei. são converuen
Gualba e o acessório rodovíãno díre- medíante a cobrança do pedágio, Há pregado nasobras de travessra do no les.as seguintes emendas, CUjo. :J.p!'3
to do vale do 1']0 'I'aqUarl; e na tra- ainda a destacar a precaução do au-GU~llJ", na BR~:J, enue as cidades I vaçao ma pmponhc:
vessl:,t' do do Sao Gonçalo, por melo tor do presento cprcieto, o eminente de põno Ale,;,'e e oua.ca e nas (;(a I Emenda n;o 1 - Substituir o arti
de túnel oujionte, na rodovH!: J;3R-77. deputado Clovis Pestana, no to- travessia do 1"0 S. G<Jnç,lJo, na 131'<-77, go 2,0 e seu pr.:ágl'afo único nele .,~~
FC!otas-Chu1, e~~re ?S Munícíplos de cante li. autorização para que a pre- entre os munícípíos de ?ciotas e Rio guinte ;
Pelotas e RIO Grantíe , . vísão da nrreeadaçüo da taxa possa Grande. "Art. 2,0 As taxas de pc-dá,,:o a

A ta,xase1'á cobrada pela tabela ser empregada como garnntia para I O pl',ojeto, b;rilhantementc defendi- serem cobradas serão anual":ci~t.l
em vigor nos .servíçcs de travessia obtenção de empréstimo bancário oU I co pvr seu aULor em justítícncáo su- flop1'cvaodus pelo DCj):tnamen(o 1'12<:10
desses curses dágua pelas barcas do qualquer outro tipo de flnunclamen.1 cinta, mereceu pareceres favol'ávc:s nal de EHraoas de Roda~~m e anun.
Departamento Autônomo de ESLradas to. com a ríuaüdnde de acelerar o: das cormzcoes de JUstiça e Economl:l. ciadas ~b lU-3n05 com trés meSC3 ae
de Roàllg.em do Rio Grande do Sul. andamento das obras em execução e; Esta última pl'OPO~ a supressao do antecedôncia, antes. ~a S;Ja ylgCr'.C:3.
De coís em dois anos será feito o o seu reajustamento, relativo à des- i par:l3rafo tpico du urt. 2 ", que amo- A ])i',melra tr,?ela nao p-cclelá uítvn-
reajustamento dessa tabela de acôr- valorização da moeda, ,!riza o reajustamento das ta>.a:, ele passar as tarifas constantes da .tace-
do ceen a dímínuiçâo do poder aqui- _', dois em dois a110S de acôrdo cem a la em vignr no servico de b:tl'ca,s !10
sitivc do cruzeiro calculado pela Pelas razoes acima expostas, P01'r dlmlnuícão do p~d' aquisitivo elo dia da ImIU3'Vr:igáo" ,
Fund:lção Getúlio Vargas. E será ex- atender aos ínteresces da c~onomla: cruzcir'o;"'ca~cUladop~fl Fundac;o Gü- A .ius;i!'ic'",ii.o dessa emenda, que se
tinta a taxa no dia em que sua re- nac1011al,. P~l'_ encontrar f\maam~n~oj túl;o V,~r6l\S, . enccntra 10;;g'aP.'lente exposta 100 cor-
celta líquída tiver atingido ° rnon- na, Const1tU;ÇUO Federal. por eon5~1- O nobre Deputad.o urlel Alvim, em f-" do pnrccer ' já d:ado, encontra-s l.
tante da despcsa total, iI1~Iw;ive ju- tu ,r 'unla, pra.tlca salutar na. ex.ecuç"c vc.[.o sepa:'uc\o, na C0111is.sf.o .de E'~:'-' 11,0 fatu (0 quc o~ .va!o~·cs das tax3-s
1'05 correspondentes à constrl1~no dilS de obras publicas, tu_nto mU1s que norma, votou pela l'Jj'eição da prvll"- s..o ol'lt:!:do;; de varies fatores, C01n?:
obras prlllClpals e ace5SÓr,&S para a ofercee ,nmda fi, opça,! ao usuárl?, siçüü, aicgancio Que o D,N .E.R,niio cap:t"l a_. amortIzar, p~b 1)1'12;) ae
tl'aves.sia a sêco elos respectivos cur- enl 19l1~JCiade ~e. condlç0es, pa.ra utl- cobra '[ar'- tributa em nel'..hun1:l outra ~Uw;'l·tlZaç:!.:J~ taxa de jures, d2'spe.~:J.s
~os dágua. 1iZ~l· o an:1Cl'Or... 1CO ~ra11Spol·te pcr cbl'a à '::tl'tc, o ouesigniflca 'urna dU:l.. de, ~~Tci:ad,",ç~3. volunl{: e naturcz::l. do

A criação dessa taxa, como sua. lnelO de; bal~r..s lYl;:\l1t;c.as. pelo.; D.N, lidn.cle·de tr~tnr,l.1ent:) no l'cgilnc jurí.. L:·af':~·(t e'::~~ln2.'G.'J.. ~s t'8'%CS. \"~;iúca~~
destinaçüo COln ()cli~positivo exul'Gs-iE,.R,! j)~,l.no favornveln'lente .sobre ::t clico vi;c:1te . .Acl·e~centa que técnic~s se e!'rcs b11:),,::sel:·c,:;. n~s Cst~::''l:ltn~sl
~o de que'ser á extil1t:l. c;ual1úo 'haja I' &I:rcvHçao do. l:resente projeta . de do D,1'1,E,R. si',o contrários à adc- ~o~~~n;so (ia. n:lturezae \,"i~lme da
pa~o o preço das obras a. que vai lo! ~e autoria do nobre deP. ut:tdo Iç50 do pe-dá;:;o, QUjC1 rentabilLdnde t~'z..re~ü ])rÓ,:::C'10', fl:tUl"J, que,. ,r,cJll:oe
qU~ .:I C'onstitulçiio ryermite a sua I ClOVIS Pestana", julga duvldJsa até mesmo na via Aa- lhal::l ~ reV15ao Qa ta):~la Jl11c;l1Irr.en
)lCne.fiClal' )rel'fi"uram' ti hipótese em I Sala, C'arlos _PC1xOto1"ll!Io, em 22

1

' chtcta (Suo pauTe-Santos) (ll,e é a te .e;~co)'ada, CC'l1~O n.s a~I'O!.';C!3(le".-'
cvbrança,' u. I de malO de 1907, - E'I7tcsto Saboya. 1"~dovi8..d.e lnaior vo1uu1c de I tráfego ~:: ~::':t? :::l~::{)Val·.....o. .~~~~~l:l: 5.1.,0 ~,:ü~l):'e

ASsim elc .acêl'do com o a!'t1~o 271 VO"'O V""NCIDO D" "F: URIEL no Br3~l1, .',_.i_!.lve. ~ .ao ",,0,;,,10, a QU~,.l .uo
da Con5ti~uiçi:o Federal, no, qual se ~ ~- AL\iIM U "'., I Por sua vCz o autol' cl~ pl'ojetü de-. ~lt,~l'~S:~. ~=;1~0 o ~,~;~l e:~~l' d,o _p~;o
:?P' ~o"i?a a' cobl'.ança do l~edaO'io' des- 1 . . clara cue o D(;:~:a:'tã..lnento AUtD1.!J1110 ... .1. e\oc-:-lúuU.l n.~. ~ ... c~L~.;.w c.~.,) l~ ..
• o..L\" ..l. ..., o I N' S ' "[' :1 .... de '. . . .' aU('z~s i";>. l:::n~·rç,:n ~11~e l'e~rera ".-:.··ttinado excll1sivll.m-ente.à indenizacCto ao e JWLl Jca a R0.0çaO . lJe-l de n~tl.'adr..s de n~XL=1.gC!11 à-o- R~o i .. · ..·' (;;. •• t: 11_..... _p-. ~ '"...... ~ ..
j,e despe;as de êonstrução, con~el,va-.. I d~6.~O a· ser .le~lgível do~ veículos ç,ue I Cra!1dé"_ ÕD Sul! estrí.c::ecut:n1,qo, .Dor ~f~o ~~r;-~:'l;_"!.-~~n~~.'.",d~-. 3Cvl~~? e~:;.~ a..pra
ç::í.o e melhol'amel'lto de ebtradus, so ... "\·vlel'cm ~ tlthi.t.J:\r 5' conJun~o doe p~n- d81e;;;::lç::;.o do D.N.~.R~ as l\Sie!.~lda.s ,,~..,? --?'~<- ~.~1::~1 ...a;~'~1 p~.~~a .q~,:" ,c~ ·~'a~
nlOs pela c0l1stituciüna11dade do pro-; tes e .'Vl~du~s fiobl'e o no .G·n~\]:)~, ob::.'niS .. que D....'r.:11c~m 12t1t~m'el1.tc elU :.01t'-~ :~...e/..3nl ,~l~ple C.:::l-: LI,~,lS ~~~.o,~~~~
jetCl1l 1 'B36"-6. Ina RodoO',la .oR-2, no Estado do RIO f2ce da ex'''liídé\ce das recursos pO- .:120-',,,,0, A,~d~~s c pUbhv) (;c.·e "r

Sala' Af~:"mi: de :Melo F1'anco, cm ~j' Grande co Sul,. quando é certo quc denodo dtll'af d:: 10 ~ 12, a1~Os, ~ que ;?~~1e~n::1:i:'O ant~c:!:~elo ,das" ~l,:r~~
ele outubro de 1956, _ Nestor Duarte i em l1enhll.'11a °ora. ,~:<ecutü.du pelo kal'á prc,i'.lJzes CO:ls1dcra~'cLs' à €~a- ,~,:~ ;,,:".OC5 quc "lb,.f1ca.n cS.,:l~ aI.
_ Relator,' DNERo ccorre tal eXlg"1!C1a, . n0111J.2 do Rj·o GraTIde do Sul e do lc:':~~.":,"; ~ . c' " ,'. . .' I A mcd](J,:I. envolv.el'la uma dr.laUda- B1'asl1. ".,,,c,,e,a ",1 2 - SUpllmU no. a.rti.

l'ARicER DA .COMISSÃo de de tratamento, no reglmc juridi- p,tn!:crr. go 5.° as :J~hvrss.: , .
. , ' .. ,,' lt i i. J co vigente e pader~a, até mesmc, es- . "OU peh cn,prc-s:l Ll1anclad·Jl'a d:l.s

.... A CQll11~sao_de C!Jnst 11 ç-,o,e ,,~,- : hbelecer cl'lt~l'10. pe:;gm'o em nov.os Vol:n asõ:m. Sr, pr~s1del1te, nov.o }'CSP1'lct;vsS 001'aS", .. • •
dCU, e111 let101ao de sua: rU1ma . A. ' Iprocedimor;"o sóP~cu espécie projeto '~e a'ltcriz~~",o és. cCi)ranéa' No llar2ccr n qUC .la m~ referI va-
re:JI%ada em 9~lO-5G, OPU10U" una- ! 1.1'r:l d~" tt:~is" té~"iccs do' DNER dz pedágio de autori~ de)' brilhanl~ rias VáZ2S, fel cxatc,;tiva:ncnt-e c~fen~
nimemcntc, ~~ia~ const1tuclonaudade I'co:id~l;nm a~cióê~" -'do p.edáglO,"Cuja Deput?,dü Clóvis P~~tana, a S~l' apre- ~iela::t tei;e de q)le.,~0. o.llod~r, público
~o !;oJet:o n, 1.03.5-56, na fOH)la do 'l"entr,billdade é de duvidosa aceita- cia,t1'o por esta comissão. Na primei~ úe','e co~rar o p.2::;~g;O, c:oufm1l3.nd.o
j>,al'o,e1' <lO Relato1, l?rcsentes ~s se, ção até mesmo na Via Anchiet", que ra vez, Quando foi 'P}'o'))osta a aplica~ essa te.se, o. pro;et·o.de l~l QUc l'eJu.
llhores deutados. Oltvel:a. BI%O - constitui a rodovia que oferece o çáo ela referida· tal(a na !,cõovla Pl'~- 1~,m"l1tn o a~s::!1'O ,Ql;: 110. seu a:'t, 3,";
Presldente" N~sto! DuaIte - n~la- mai01' màice de movimento no si'cente Dutra, para posslbi!ital', a du- "A . t~:l ae pec18.:p,o, Sa p·o-del'á ser
t9r, ,Monteiro de. Banas - A1ltomo Ipnis. . ' plicaç"-o da pista desSa estmdn (pro- ar!'eead~da. )lor ol'gcemsmo ,em qUe Q

Iior~clQ - JoaquIm Duv,al ::- _ROnl1~~ Em faêe da. exposto, voto pela jeto l..g95·52), tive .o)Y.Jrtunkiade. da- pcde,l',p,:'?I~o"tl'\'cr, o controle de sUa
l?:1ClleCO - Adaucto Ca}dooo Ta. I r~jeb'k} à.J ,pr{)jêto. ,~ da a autoridad~ do autor ,e o interês- adm1Lstra\;u-o . o
lO Dl1t~a - Milton .camp.o'; -, Arau-I' Sah Carlos Peixoto Filho, em 21 se ()ue e:"S::Jcrl2.vao assunta, de efe- ;,~_n" ,a:t, .4,,:, • __
rq Pearosu" -e, Pel'€J.1'a l;'ilho,. . de maio de 1957. _ Uriel Atvim, tU:l1' um longa e cansativo estudo sô- l'i:o~ e llCllTIHJdn a ccnce"s~,o. de

Sala Afrumo de. Melo Franco, em, . brc "p~d:ígi~", depois de ler tt'i(las ro:!o;'lM ou auto cst!'a'd~s a empre.s.'lS
9 de outubro de 10SS. - OUve!r;:" • as obl'as q'ue eram do meu conheci~ 1Jrivada~: basea·cb .11a receita proye.
Brito P1'esldente,- 'Nestor Du- p.~nECER D,\ OOMISSAO mento e Que' trat:l1'am da questão, n:ente do pedágIo", . '
l'crte - Relator, A Comissão de Econ<Jtnia, na 16." ttsse estu'do foi publicado e:11 a'/u],so, A receit8.. do pedágio pO~Cl':5.; sem

• _. . , M ":reunliloordlnárla, realizada. cm 21 de n ued:do da comissão de Tral1Sportes, IncGnveniente, l'er d'l-da C\lffioO g~ar~n-
COjhI~SAO DEECO~O~ I..'I. maio de 1957, pela sua. tU1'mll. "13", para (t distribuição entre os depu- tia para operaNes de crédito. QUe fl.·

IAREcEn DI) RELP.l'OR presentes os Srs, Deputados Daniel taJdo.s, como, pcla \i,itura d,es pare~ nanciem a obra (art. 4.° do s,tu:l1
RELATóRIO Faraco -Presidente, José Alves ccres cxarodos no processo velificC1-se pl'ojeto. e o art, 9,0 do projeVo de T~·

Vfce~Pre:>jdente da .turma "A.", Leo- nl1e ainda. persiste ums.confusão, gulamenta~ão),mas n arrecadação e
No prcscnteprojeto se autoriza. aberto .Leal,Roxo Loureiro, OstOja. peço vênia para, a lltulo de ~clc:.r·cci- o scu contl'ôl~. n2.o podcm es·capar á

cobrança da taxa deped:íg'io de to- Roguski, Newton Carneiro, Luiz Tou- me.nt,o, Juntar ~m an-exo um avulso alcada de cntidade pública,
dos os veic1.l!os queutilizen, o con- rin110. Sél'~lo Maga1l1ães, Carneh'o do citado parecer, que serve também Com as duas emcndas pr01~ost3S,
junto .de pontes e viaduto sõbre o rio de Loyola, Dantas JunIor, Ernesto pam. relcmbrar a. esta Coml~s5o a opino pclt' ap!'ovação do p1'ojeto de
Gualba, nn, BR-2, Rio-S. Paulo·Curl· suboyn, Napoleão Fontenelle, AU1'eo orienbr.ão que se t1'a.çOUao aprová-lo. lei em aprêço.
tlbEl.-Lages-Pô1'to Alegre' e G1.iaib'a e Melo, Ul'i~1 Alvin1, Atíllo Fontana, NaQuelá.ocasHo aQOmlssão de Trnns. Sala "Pllulo de Frontln", tim 14 de
o llcces.sórlo rOdoviá.rIo dIreto do vale _ apreciando o parecer favorável nortes encaminbou às demais Comis· jUnho de 1957, - AUlmsto de Gregõ
do ':t'ngual'Y, e na. traveSilla dono S. do relator, SI', Deputado El'l1esto sões a pr<Jjet.el de lei reg11lamentando rio, P1'e.'5idente, - SiZtw'1!ino Braga,
Gonçalo, por meio de tünel r ou pen· SaboY.,ll", a Rtlllcação do oodâglo no Brasil, aut!, Rel::r.tor;
te, na rodovia :BR-77, Pelotas-Cllul, . infelizmente, não tem tido o nnl1a~.
entre os Municípios de Felotas e - Resolveu opinar pela ap1'OVEl- lllento Que era' de·.se ..esperar, l'AR!:CER DA COMIssÃo
:RIo Grande. çã.o do projeto com n supl'e~ão d0A.sõim, para ser coe1'ente, compate A Comlssã.o de Transportes; Oômq~

A sua constituclonalldadc foi l'ecO- pa.rágrafoünlco do artigo 2,° a eatll. COtl1Í$ão cotejar' 0llrojeto du nlcaçães e O\lI'Wj Públlca.s. em reunião
llheclda . pela douta .Comllisílo de ~ Votaram contra a' supressão os lei 'agora apresentada com o da re· de 14 de junho de 1957, aprovou o pa.
C01lstitulçlio eJustlçadestaCa&a., na. 51'S, . Deputados Atllio J.i1ontana; Er- gulament..'lÇlio gel'alQue jd, aprovou e recer da relator, favorável, com duas
qualo seu relator,o."nQ1;Iredeputado ~~;1de~:~ya, Sér(llo Magalhães, e encBlnlnhou, . ..•. •. ..... : (2) emendll8 anexas, votanclo os Bc.
Nestor'-Duarte, teve o seu parecer, ' . ~'o Que pa.s5() il'fllzet'. ". ,nharllli Augusto De Gregório - Pre·
\lascado no art, 27 da. Constituição Sa.\à carlos Peixoto Filho,' en. ~2Emaua esaên~ hA PIlrfeltll canso. ·sldente, Sl1turnina Braga. -Relator,
Federal, aprovado .por unanimLclade de maia ele 19117, - DanfelFaraco - nAriol& e.llt.re. . OIclO.. !fJ· projetos.~ ·ero.a.e.' de .Oll.ve.Lra.oelIOW\I1'.. t&. MU~
!lelareterlda. Oomlssão.. ", ~ento, - .. Ernesto Sll~ -Re- polll,oQUê agora Iee~ 'tonBl'a.ndão, Benedito'Vaz

"
Ollrvalhq,

Nenhum~'Ojeto seria lDa1fJ [lsra.· Ia.tor. ' . ' .,. ~lIIlllki <lo~ para • .mor- "Neto; Ernesto; Saboia.; 'VasCO Fllho ;ll'
.~vel a ~te l'ela.tor, porqueapre- _NDA··ADOTAl)À·~COlltUS- ItleiÇi.ode 08Ô_.~ .:t" LllOnidlUl.Cla.rdoao, .... " .. -".
-,llenta.. flna.lldatte.,ObJetlve.. e. bem' l&n.,.... . .... $AO'. DE .. EOO.'NQMltA..· . al'l.Dflel... 4lbrUI.1'aIam_de. trG.'~... .' "'.' 8r!"Pa..Il1o.de Pro.'n.tiD....~....1 de.....•' ..•..•.•ça.da. e que intere&'lllo il:an4emen~'. ,... .' .,tUlUl.4~ eo,&1't. V do.1ll'Ojenho 1~'. -:- AflgdO D

o:Jcon()mla.naclonal. n!o,~pel0 N} .. A,rt..I.Q." d* ~&ntaoolD,utorlft& cldbrãn-, res1 enté.;... 'S4ttm1ttt6 .',i
benen~lo 1ncUreliO que., tl'l\ricOl!'- ". Sú,PrID1a,;se .o ~AfO 11n1olJ., 9& d,.m~ tal.-a: .,... . .' .....' ~..tor: . '.. '. '. .. :- ."'":'~~

,. . . "., " . .. ~ ...•, .. .
.,;'
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EMENDAS ADOTADAS PEI;A '00- I Ua Capital da República e noa Es-j zados do Ministério dl1ll R~lações Ex- p . t n 2 627 A d 1957
)"llSSAO DE TRANSPORTES, 00- tados da trníão, sé,J ali se;;uIDtes as ríores, inclusive o seu Serviço JU- rOJe O .' .•• e

)<!·JNIC.AÇOES E OBRAS PÚBLICAS normas, de precedência, l'econhCC'-

1

rldlco, que .fOI·um unánímesem acon- Autori.l:a O F '·.~r E:r;ecutivo •
Em d !" 1 _ Substituir o r.rtlgo das pelo Min1'!t~rio das .t'l.elaçô:lS Ex- seínar a alteração do dispositivo legal abdr. ao POder ,Judiciário - Trl.

:z" e Clt u" 1 parágrafo úníco pelo se- tenores, para o, corPo consular es- cttndo, de modo a estabelecer que os bunal Federal de Recursos - o

f,;",~lllt o o '. ' tr~n~ug; Agentes consulares de car- ~1~:~:n~~1S~~~;':S o~e 1~~~~~~Ao~nham é'"esdi~~o s~60ze;~notar de , 'a"
,!.l', -. .- ~s tax~s de ~edãglO a reira ou m/s8i. POI' ordem de classe c 5. Por se .tratar de norma estabe- r -vvv -vvv. O em re orço a

5el~11: cobradas ser~o a1:uall1lel:te dentro da mesma classe, POI' ordem Icciclaem Decreto-lei, e necessàrío ~i~::çlo·0i~g.oo":U1~~1';SCO;t:
r,~,o,adas ?~1,0 Depaltamento Nnc.o- de antigu.ldaelc do exequatur bras!- que, para sua mccUflcaçlío. seja apro- 'Versos - Subc01lsignaçlio 1.6,OG
n.',:I..~C Estlada.s de Roelag.em e anun- leíro: vada Lei eepecía), Nes.sc sentido, te- S t d' .~
c~:,,~~s, ~elo menos com três meses de II _ a seguir, na mesma ordem. 05 nho a honre de submeter o. alta con- =T;i~:::diF;:te:g:"~:s R~u~~g;
a. ,.ce~..ncl~, al~~~l da/ua Vigê~cia'l honorários ou electi, quel' sejam de sídernção de vcssa Excelência. a ane- _ no exerclcto de 1957; tendo pa-
,.'~));~lella . t..... o a I ao podei u - nacíenalídàde estrangeira, quer cicia- I XR Mensagem ao Congl'esso Naclo- recer, com em.lnda da Comissão

t.;.....snat ~s ;anfas c,onstantcs da ta- dãos brasílelrcs". na1, acompanhada de projeto de lei, de Orçamento II Fiscallzação Fi-
bola ~m Vl~Ol ;lOcSc;r\lçO de barcas no Art. 2." A presente lei entrará em alterando o atual texto legal. '1IiIlnceira.
(L~À dju;~iW;aU~tci·\~e~sa emenda, que VIgOI' na dato. d'cs~a PUbllcaçõ.~..N-,Aproveito a oportunidade para re-
se encontra longumente exposta no vogadas as dlSp<>SlÇoes em contrárío , novar a voss~ ~ce1êncja, Senhor P::e- O Congresso"Nacional decreta:
corpo do parecer já citado, encontra- LEG.I'SLAÇAO CITADA sídente .0,5 p:.ot~tos do meu m:,ls 't,o- 'Art. 1." Ficfl, o Poder Executivo
se no fatõ de que os valores das taxas fundo respeito .... (a) - JOse C rios autorizado a abrir ao PodeI' Judlc:á.-
são oriundos de vários fatores, como: DECRE'I'O-LEl N/' 4.391 - DE 18 de Macedo Soares. rio - Tribunal Federal de Recursos
capital a amortizar, prazo de amor- DE JUNHO DE 1942 COMISSAO DECONSTITUIÇAO E - o crédito complementar de Cl'S "
tlzacão, t~xa de [uros, despesas de Aprova emimelcl executar as Re- JUSTIÇA 400.000,000,00 (quatrocentos milhões
arreeadação. volume e natureza do gras de aclmisscio ele Agen!.e" CJn- de cruzeírosj destinado ao retõrço da
tráfego estimado, As vêzes v~rifleam- suIares estrangeirvs no Brasil e PARECER DO RELATOR seguinte dotacão do Orçamento vi.
se erros grosseiros nas estimativas, de S>UClS relações com as autorida- Com a presente Mensagem visa o gente (Lei n.? 2.996. de 10 de de.
sobretudo da natureza e volume do des brasileiras. Poder Executivo atuaiízar, regulari- zembro de 1956),
tl'áfego próximo futuro, que aconse- . ZM1do as precedências protocolares de VERBA 1 O00 CUSTEIO
lham a. revisão da tabela Inícíalmen- O Presic.~nte da Republlca. 110 uso admissão de v,entes consulares es- ,. -
te elaborada, Como as autoridades! das atribuições que lhe, contere o ar- trangeíros no Brasil e de suas rela- Oonsignação 1,6,~6 - Encargos
que vão aprovar a tabela são sempre t1gO 180. da Constituiçll.o: . . ções com as autoridades .brasileiras. Diversos
pertencentes ao ocvêmo, a quem não Cons1derando o qUeexp~s o :vr;- A medida sollc:tada é pertinente e subccnsígnecâc l,G,06,-,sentenças
interessa senão o bem estar do povo nístro de Eslado das ~elaço;:s Ext,,- constítucíonal uma vez que a matéria Judiciárias
e a economia na círculaeão das ríque- ríores sôbre a conveníéncía de esta- é regulada peio Decreto-lei número 5.02 - Tribunal Federal de Rocur·
zas, é ccnventente prever a revisão belecer Reg1'as gerais qU~ devem se; 4.391. de. la de junho de 1942, neces- SOs - Cr$ 400.000.000,00.
permanente, de. acOrdo coma prática observadas para a admi.sêao de Agen-sitando por conseguinte uma lei para Art. 2,' Revogam-se as disposiçõea
norte-americana, para que os valores tes eonsulares estranegírcs no Brasil alterá-lo. em contrário,
sejam sempre os mais justos e razoá- e pa1'a suas relações com as autorída- Somos salva melhor juizo pela apro-
Teis. Apenas o públlco deve ter co- des brasileiras, decreta: var;iio da medida oue é constitucional. MENSAGEM N.o 10. DE 195'1,
nhecimenlo antecipado das alterações Art. 1.° F:lcam aprovadas as Re- Sala "Afrll.nlo de Melo Franco". 29 DO TRIBUNAL FEDERAL
e razões que 'justi:;'lcam essas altera- gl·llS • .que a este acompanham, de ad- de novembro de 1956. _ J, C. Btas DE RECURSOS "
ções. . m~ã.o de Agel:tes consulares est:a:n- Fortes,' Relator. Excelentlssimos Senhores -Presi.

Emenda n,° 2 _ Supl'imir Doartlgo gell'Os no Bl'asll e de suas re1aço'.:ls dente e demais nobres Membros da.
&." as palavras: CQln u autoridaele.s l:.raslleiras. PARECER DA COMISShD Câmara dOs Deputados:

"ou pela emprêsa fln&ncladora das Art. 2,." Revogam-se a.s disposições A Comissão de Constltu.lção e Jus- Em Men.sa.gem n..O 9, dataàa de 23
respectivas obras". em contrário. tiça, em reunião de sua Tw·mll. B, de mlio de 1956, esta COrte de JUs-

No parecer a que já me referi várias .!Uo de Janeiro, em 18 de junho de reflolizada em 29 de novembro de 1956. tlça se dirigiu a essa Egrégia. Câmara.
vêzes, fei exaustivamente defendida a 19~: 1~1.0. da Indepe~~ência e 54," opinou, unanimell1ente, pela .constitu- sollcitanào a. abertura. elo crédito su
tese de qt'e ~ó o poder públiéo deve da Republica. - Getubo Vargas. - clonll.lldade do Projeto n.O 1.970-56, plementar-ãe Cr$ 300.000.000,00, des-
cobrar o peclãglo. Confirmando essa Oswaldo Aranha, na forma da parecer do Relator. pre- tinado& atende1' ao pagamento de
tese, o projeto ele lei C;~,~ rel!Ulamenta MENSAGEM N." 546 _ DE 1956 sentes os Srs. Deputados Ollvell'a sentenças judiciárias preferidas contr&
o assunto diz no seu art. Z,O: ' Brito _ Presidente, Bias Fortes a UniQo Federal e cujOlJ, pagamentos,

f'A taxa de pedágio só poderá s6l' senh~res Membroll do congres- Relator, Nestor Duarte, Armando Rol- por fOrça de dispOsitivo COl'llltitueio-
arrecadada por organismo em que o 80 Naclonlll: 1 b O 1d LI Fi1h A I nal. estoo a.fet<lll ao Tr1bunal Federal
poder público tiver o contrô1e de sua Na. forma do artigo 67, .daConstl- de;"M:~~s, ii:im~dOma Brito~' M:lft~~ de ~cur6Ds. .
aclministrllç~o" tUição, tenho a honra de 'ap;csMtal' Oampos, Tarso Dutra, José Alves. Sei- A referido aUl)lementaçã.o foi redu-

i E no art. 4.0': a Vos.sas Excelências, acompanhadll xas Dória., Mário Guimarães e Amau- zida para Cr$ 283.0,:10.000,00 por eS51lo
, "Não é permitida a concessão de 1'0- de Exp,OSlÇlio ele Motivos do Mmistro 1'1 Pedrosa.· mesma Câmara, e, apÓS o.s trã.mite.s
tlovias ou auto-estradas a emprêsas de Estado dasR.,elaçóes Exteriores. o Sala"Afrânio de Melo Franco". 29 lega1.s do respectivo Projeto, foi aulO
privadas, baseada. na receita provenl- incl~ projeto de lei que altera a re- de novembro de 1956. _ Oliveira Brl- rizada a abertura do crédito em ques
ent,e do pedâglo". daçao do artigo 26 eiaa Regras de to. Presidente. _ Blas Fortes. Rela.- .tão, pela Lei n.o 2.940, de 8 de no-

A receita do pedágio poderá sem admi.$llâo de Agentes C/lj1SUlares. es- toro vembro do mesmo ano de 1856.
!nconveniente, ser dada como ga;'antla tra.ngeiros no Brasil e de suall rela- . ApÓll haverem sido COnsultaclos b'Ob
para operações de crédito que flnan- ções com as autoridades bras!lelras COMISSAO DE DIPLOMACIA a. legalidade do credito e sua passivel
-ci",m a ohm (~.rt, d.G 'do at".l llro.leto aprovadas. pelo Decl1lto-lei nume.Ol abertura, o Egrégio. Tribunal de Con.
e a.rt. 9." do proieto de regu1amen. 4,391, de 18 de jwmo de 1942. PARECER DO RELArOR tas e o Exmo. Sr. Ministro de Estado
tllcãol. mas, a .ll~ezadar.ão e o seu Rio de Jane1.t'o em· 10 de outubro Com o parecer da:' Comissão de dOa Negócios da Fazenda. informaram
co~trOle nfo 1:Cd~'" escapar li alça- de 1956. - Jusceitno Ku.bltschek. Oonstituicãoe Justiça favoràve1, vem éles, () priIneiro pelo Oficio n.O 3.407
da de entld ...de ptlhl1ca. EXPOSIÇAO DE MOTIVOS DO MI- J a nosso.exame o Projeto n." 1.970. de e o segundo pelo Aviso n.0408, res-

Com as d"A< .""encl,as propostas. NISTERIO DASRELAÇOES 1956. . ' pectlvamente de :12 e 30 daquele mes-
opino pela apTOI'p.çãO do projeto de lei EXTERIORES A conveniência da medida ressalta mo mês de novembro, aer leqal ()
em p.llrt('(\, . do exame dos itens 3 e 5 da exposição pedido' e suportar o Tesouro Nàc10na1

Sala "P."'o de Frontln", 14 de Em 24 de setembro de 1956 de motivos dolll1stre Ministro do Ex- o encargo..do crédito.
jl'l"hf'lril' '0"7. - A1/1lUStO De' .GrenÓ- A Sua Excelência o senhor terior Dl'. 'Josó Carlos de Macedo Feito isso, promoveu esta presldên-
riO; Pre.~ldcnte. - saturnlnô Brc!]a. Doutor Juscel1no Kubitschek de Soares, em queS. ,Ex.· focal1za as CiR O envio ao Elecelentissimo Senhor
Re.ator. Oliveira, Presidente da República. vantagens de orde~ administrativa Presidente da República do expediente

SCnhor Pl'esidente. decorrentes da proVld.êncla e a neees- necessário para que sua Excelência.
Projeto n. l.970-A, de'1956 Pelo Decreto-lei n. O 4.391, de 18 sidade da lei especial oara rnodl11ca- assinasse o Decreto, abrindo aquêle

de junho de 1~42 fl)l'am aprovadas cão das normas E'stabelecldas no De- crédito· cuja autoriza.çll,o estavaconti-
Altera a redação do art. 26 das ll$ regras pal'a admissáo de Àgentes creto-I~i n.o ".391, de 18 de Junho da na. mencionada Lei n,02.940 de 8

Re(f1'as de admissão de Agentes consWal'es estrangeiros e de SUl1ll re. de 194_. de novembrO. •
C:01l.~ulares estranl'leiros 'no Brasil laçõeB com as. autol'iclacl~ bl'asileiras. Somos pois. pela aprovaç~a do pro- Isso entretanto não ocorreu, pOIS-·.··
ede suas rela'ç(jes com as auto- 2. O artigo 2." do mencionado Es- jeto. .. ~ d ~ I
ridades bra.!'ileiras. apro~adas pelo tatuto estabeleceu as, normas de pl'O- Sala das Sessoes. 5 de. jUlho de :~or ~C~~;:ei~ ~I~tl~f:~o'à:
Decreto-lei n.04.391, de 18 de J1L- cec1ência para o Corpo Consular. que 1957., - DtZerma1!do Cru::. presidência da Repllbllca, em OficiO
nho de 1942: tendo 'l)areceres: da vigoram.até a presente data. PARECER liA cOl4IssXO ,sob n.o 7.425, comunioava a esta Pre-
Comissão de Constituição c Jus- 3.. A experiêucia,entl·etanto. de- . A Co . _. sldêncla que não· fOra passivel efeti-.
tiça, peTa const~tuc!onalidade: e monstl'ouque tais normas não mais _ ~lIssao de Diplomacia,em reu- va a a.'certura d uél êdH 1
da Comissão de Dip.zomacla, /aVõ:: atendem lloOS 1nterêlioiles da organi'Za- nlao de 4, de julho de' 1957, aprovou mgntar em' Vlrt~ e de;; tér~:! 1;
râvel. ção consular, 'Pois segundo elas, os Pfor uplU11nlidade o parecer. do relator, elCerc1cio financeiro

, PROJ""""". 1'9 O 195'6' Q COll8ules Gerais himorári.os têm .pre- avor..vel ao Projeta n.o 1.9'10-5G.Pre- •
.' ...~~ ~.;' . 7 -; A UE cedência sObre todoa OBoutros Agen~ sentes os Senhores Deputac10s Hugo Ao propósito do motivo dec1al'aào
(SE R~ OS PARECERES tes Consu1area a exceçâo doa C0118U- Nap01ei1.o - Presidente, Menott\ del como justificativa danA0 abertura do

O COn""""uo Nacional decreta'. lea .Gel'ais de carreira Ora, esta ai- P
J

!ccbla -' Vice.Presidente, Dantas ~!~c1ionac1QA crédito. oabe· esclarecer l
... - tuaçAo provoca descontentamento por unior, ·Dilermando Cruz,' Castilho "a- .... ,,,g a C..mara,que '. o expediente_

, Art, 1.' Pl1llSa a ter li. seguinte re- partedot Oonsul",a e Vice-OOnáulea bral.· Carlos Jereissatl, Edllberto de pertinente ao BBlunto, foi" encaminha
daçíi.o o art. '26 daa Regraa para aa-ele carrelraque mUito'j1l8tamente Castro. Hermes de Sousa, Tarso Du- dcà pre.sidmcia. da. Repllbllcaem
.miSsão de Agentes consuIlrea estran- pretendem ter precedência sObre quals~ 'Ira, Newton Carneiro e Ranieri Maz- data de.. li . de novembro de· 1956, e, ..
BB!J:08 no' Brll8U e de suail J:ela~oea quer A-ntes comulaJ:eIl" honorir!OB Izil1l, . lJOr t.a.nt4. muita & tempo de.poder .,
, ,. . . '11 " .~ -f-lm'd' ta....l·· . " . . aaaLna.d.o o decreto autorizando a ope- .
,com as autoridades, brllS eira.s, apro- , ... A e ea "'" ecer reç~ del Sala das Sessões, B, de .,11.il;t1l < de raçlovotada. pelo conll1'esao NacloMl
~da.s. pelo decreto-lei n.o ".391,;àe 18" precedência mala. JlIStu, fllram. cha- 1957.,- HUoo. .Napo~e(!o. Presidente., e contida,na Leln.O 11.1140, deB .".e·

LIlOJWU1O Qe 1~2: ' lmadoa li o~1nar ,.O!. teto:CI, cçeçli\~l- ..::::' ·DUmnClncto· Crur~Rela.tor.. . JI!o~lnlbrod~~le me6ll'lO-,ano, .. ,
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Redação Final do Projeto ,
N. 914·8. de 1956"

da F:.lzend.a ,Im reJ.ação ao suprímenta
adicional de Cr$ 117.000.000,00.

l!:ste o parecer.
Sala ~Antônio Carlos". 11 da jU

lho de 1957. -R~Y11lun"o l'""ll/,a.
Relator.

Ao art. 1.".
Onde se lê:

5.02 - Tribunal F'ederal
de Recul'Sos •• 400.000 ,000

Le.a-se:
5.02 - Tribunal F'ederal

de RéCUl'';PS .. 283.000.000
SAO. LIDAS li: VAO A L\1PRI

MIR AS SEGUINTES.'

Redações Finais
Redação Final do Projeto
..N. 752-8. de 1955 '-
".\ Redaçao Fina! do ProjetO n1~-

..mero 752-A. de 1955, que eoncrcl1
·a pensào especial de Cr$ , ......•
5.000,00 mensais ao advogado
Wenceslau Barcelos.

PARECER liA COMISSÃO

A ccmíssão de orçamentc e ~·lS·
caíizaçãc :!<'inancell'a, em reumào p.e
112. reaüzada em l'i de [ulho de .lu., I,
aprovou, por unaníminade, parecer.
com emenda reauaíndo para ••••..
crs 283. CDJ. OCO,OO. dJ sennor a'l,)'
mundo PacUlhu, ao prOjeto !l.0 2.6:.7.
de 1957, votando OS eenncres: Wa~h~l'
~terta - P:',slclellte, Ruyrnundu hl
dílha -. Relatnl', Arnurdc cerueira,
Souto Maior, Armando COl'l'êa, Isen-

'I to Gonçalves, onstüuo Cabra•• Getu
lio Moul'a, Gullhel'mlnO ete Olivell'a;
Herbert J .2VY, José Bomfaclu, .Mar
tíns Rodrigues,' Rafael c.ncura, \?Ql;
tes Vieira, Virgili" Távora, Armando
Lages. Clóvis Pestann, JO.lqulm R.a·
mos, Milton Brandão. Nelson Ome
gna, AntOnio canos, Oelso Peçanna,
Cunha Bastes, Adahil Baneto, Cor
rêa. da. Costa. J.eW:rson A:;ular. Nllo
Coelho. osvereo Lima Pilho e Vitimo
de Carvalho.

Sala "An~ônio Cal'les", 17 de julhO
de 1957. ,...... Wagner Estelilu, pre.s;·
dente. -Ra1Jmundo POá2llta,. Rela
tor.

EMENDA ADOTADA F'ELA coxns
SAO

Anual

Vencimentos

383.200,00 I 4.598.4QO,oo

I'"cR$ CR$
16(/.000,00 I L92Q.OOO,OO

9.10(),00 ,I 109.200,00
16.600,00 I 199.200,00

145.6CQ,Q0 I 1.747.200,00
B.3oo,00 I 99.600,00

20.000,00 I 240.0\JQ,oo
9.100,00 I lQ9.200,00
7.500,00 90.000,00
7.000,00 I B4.()OO,O~

Mensal
. fReferênc:a 1-----------I . I

Oargoa

,

l Total 1

i II .1 I
16 I Aux. Judiciário I 26 .'
1 I Aux. Judic!ária :: 25
2" I Aux. Judiciário •. 1 24

16 I Aux. C:nservaçl!0l 25
1 I Aux. ConservaçãoI 2-4
2 I Artlf:ce' • .. .. .. .. 26
1 I Mensageiro...... 25
1 i Menaa,gelro •••• '/ 23
1 I Mensageiro •• ••• 22

QUADRO ATUAL DOS MOOSTROS E .FUNCIONARlOS DO
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS

22.881. 7Bl\OO

Co/[1AI>RO A'rU.o\L DóS EXTRANUMmARIOS MENSALISTAS DA
SECRETARIA 00 ThIBU~AL FEDERAL DE RECURSOS

I
I

Número I

I

\

Pa.drão Vencimento.
Número Cargos OU

Classe Mensal I Anual
I

I ! CR$ II . IsoladOs CR$
9 I Ministros , .••••• 360.315,00 I 4.323.780,00
1 I Diretor Geral •••• p;r 33.000,00 I 396.000.00
1 I Vice-Diretor ~rall PJ-l 30.000,00 I 360.000.00
1 I Subsecretá.tlo .... , PJ-l 30.000,00 I 360000,00
li Diretor de Serviço I pJ-2 162.000,00 I 1.944.000,00

'1 ~ Blbli:tecárlo ..... : PJ-7 20.000,00 I 240.000,00
1 I Aux. B'lbllotedriol PJ-& 18.000,(J0 I 216.000,00
1 I Portelro ......... I o 17.000,001 204.000.00

19 [AUlt. de Portatial K 275.500,00 '1 3.306.000.00
2 I Motor:sta .. '" .. I M 29.000.00 I 348.000.00
2 I Mecanógrafo •••• 1 10t 29,000,00 I 348.000,00
1 I Arquivista ...... I M: 14.500,00 I 174,000,00r'. carreira I
6 I Taquigfalo ..... \ p;r-7 120.000.00 I 1. «0.000,00
2 I Taquigrnf.:> , ••••• [ fJ-8 36.000,00 [ 432.000.00
2 . Taqulgrafo • i •• • • 1 o 34.000.00 I 408.000.00
2 Oficial Jucllciárlo "1 PJ-7 4O·900,CO I 480.000,00
4 Oficial Judiciário •• pJ.8 72.00000 I 864.000,00
4 OfIcial Judlcilirio .. [ o 68,QOO.00 : 816.000,00
7 Oficial Juciic:t.rio •. 1 li 108.500,00 I 1.302.000,00
11 Oficial Judiciário "1 M: 116.000.00 I 1.392 .000,00

12 Oficial.Jud!ciáriJ •. L 1&5.000.00 : 1,872.000,00
12 Oflcial Judiciârio " K 138.000,00 I 1.656.000,00

I TJtal ....... [ t 1.SÕ6.815;O~881. 760~0-
Min!stros: ~.322 711t.OO
FUllcionár;ós: i8.5f8.00I,OO

Or$

Cr$

B84.7~,QO

11 - Funcionário.s

Verba 1.0.00 - Custeio
Consignação 1.1. 00 -.PesBoal Civil
subconsignaçáo 1.l.04 - Salário

de Men:mlistas

Vel'ba 1.0.0Q - .Custeio

t! .' Agn3c;lib 1.1.00 - PeBSoal Civil
~11B!gnação 1.1.01 _ vencimentos

Da não abertura. do citado crédito
de cr$ 283.(JQO .000,00, resultou o não
cumprlmento de inúmeros requísító
rios alguns dos quais, em número
m Uito reduzido, vieram a. ser pagos
pela verba orçamentária de •• ; •••••••
01'$ 40.00Q.OOO,OO, consignada no atual
orçamento de 1957.

A data do envio desta Men.sagem
a essa Egrégi.a Câmara dos Deputado...
exuedem de, 200 os requísltórlos Cju\~

aguardam, devidamente mscntos, 'e
respectivo pagamento e cujo montante
d~ divida atinge a. Cr$ 3'64.0DO.OOO.JO,
divida. esta que até fins do corrente
ano financeiro se elevara a mais de
c-s 4~0.~OQ.DDO,OO.

Por tudo isso, e procurando exone
Tar a União quanto antes do paga
mento dos juros moratórios de 6% ao
ano sôbre a questiona<la divida. é
qUe esta Presidência solicita a aber
t\.1!·a do crédito suplementar de Cr$
400.000.000.00 para atender ao paga
mento dos encargos atl'ibuidOS à União
Federal,. por fôrça de sentenças judi,
cíárlas passadas em julgadO.

Por outro lado. torna-se [guatmente
ímprescíndível a suplementação das
verbas adia.nte discriminadas cujas
dotsções oreameneéríae- nlio compor
tam os respectíVOs encargos em face
das várias alterações havidas apÓs a
elaboração do orr.amento era em Vigol',
tais como o aumento de vencimentos
atribuídos acs funcionários públicos
cívís da União e o recon:1ccimento por
parte do Tribunal de Contas <1')8 adio
cíonaís de que trata o Art. 146 da Lei
n.o 1.7'11, de 1952. em favor dos. ma
gistradOS.

S~o as-seguintes as verbas antes'de
claradee e que necessítarn de ~fOrço:

li.02 - T1'~bunal Fedel'al
_. 'de Recursos ••••• , 931.200,00

Verba. 1.D.OO - Custeio .
Comlgnação 1.1.00 - PeBSoal eMl

Subconsignaçâo U.OB _Auxflio
Doença .

Or$

5.02 - Tribunal Federal
de RecurBos ..... 1. ~fl6. 000,00

1 - Magistrados

li,02 - Tribunal Federal
de Recursos •..••

5.02 - Tribunal Federal

de Recur~OIl •••••

.. Verba 10.00- Custeio.
ConsIgnação 1..l. DO - Pessoal Civil

Subconsignação, 1.1.11 - Substituições

Vel'ba. 1. 0.00 - Custeio

Consisnação 1.1.00 - pessoál Oivil
Subconslgnação cl,1.25 - GratificlÍção

adicional por tempo de serviço

3. - Magistrados

o Congresso r~llcion'l! decreta:

Art. 1.0 E'concedida a pensão es
pecial de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cru
zeiros) mensais ao advogado Wen
ceslau Barcelos. diplomado per pro

COMISSAO DE ORÇAMENTO E extinção do ano finance;l'o, o prazo vis!Ona!Dentopela antiga COrte de
FISCALIZAÇAO F'INANCEIRA legal para assinatura do decreto pre- Apelaçao.. .

sidencial Parágrafo único. A despesa com o
PARECER DO REtoAtOn 5. Eni razão dêste fato Inúmeros pagamen~o da pensão correrá à conta

1. Renovando Mensagem que. dlr1· requísítcnos foram pagos'por conta da detacão crcamentérta do Ministé
giU a. esta CAmal'li. em 2 de mala de da verba de Cr$ 4/),O(l(l,COQ,uo dopre~ rio da Fazenda,. destinada aos peno
1956, solicita-nos o egl'''g1a Tribunal sente exercicio, enqUanto cêl'ca de sionistas da Unlao. '.
l"ederal de Recursos a abertura de outros 200 se acumulam para0 in- Art. 2.0 Esta lei entrara em vigOr
crédito suplementar de dispensávelcumprlmento. na data de sua publicação, revogadas
Cr$ 400.00·J.fjOO,00. para pagamento 6. O 'rribunal apela então a ~ta as disposiçÕes l'!m contrário.
de sentenças judic!ârias. Câmara. para que o crédito suplemen- Comissão de Redação, em 23 'de

8.500,0,(1 2. Naquele ellseJo, pl'ovldencioues- tal"_ dantes fixado em julho de 1957. Medeiros Netto.Presi-
ta Casa tudo quanto lhe era neClia- Or$ 300.000.000,00 - seja agora. can-i dente~ - Lopo Coelho. -Cardoso eu
sario para atencllmento do pedido. cedido na cifra de Cr$ 400••00.000 00.i Mene2eS.
E, assim, depois cie ouvido o Senhor atenciendo 8 qUe a. divid& procealla
Mlnis~ro da Fazenda. pl'OpWlemOll a das já. ilomam Cr$ 364.000.000,00.
reduçao .do limite. proposto pal'a •••• , .

Cr$ Ol'S 283.000.000M, na bllSecill8 In- PARECll:R

fi:l ib I d 1 formações prestadas pela mesma aU~ A medida inlcial, a f~r tomada,
.0- Tr una pe el'R tOlidacie executiva. . cons1.stll'ia, mais uma vez, em obter RedaçaoFinal do Proleto.lltl.

de Recursos ..... 617.792,Q() 3. O pl'OjetQ foI. convertido na Lel d.Q Mln1.stério da FIlzend& i,nfornlR. mero 914·A, de 1956, qtleautoriil:a
n.o 2.940, de. 8 de novembro de 1956, ções. completas Sóbre o excetiente de .0 pOder Exeeut,vo <a allrlr.·pelo
àillgenciandoo Tribunal. Fedel'aJ de Cr$ 117.000.000,00, qUe IntegralizarÁa MinistérIo da Fazenãa. o· créditO
RllCurSoa. no sentido da abertura cio o crédiw soUeitado <le.... ........ IJspeela,l de .Cr$ 400.000.000.00
Cl'édlto respectivo, ecêrca do·qua.'l se Cri, 41)0.000.000,00. para a COllstrução ae uma..relira-
pronunciaram favoràvelmentenoa' AgravOll,se. porém. o problemades- na de petróleo na cidade de Co..
diaa 22 ~30 do C~~adQ mês de novem. deo 'momento em q\le,retardancl~ a rumbá. no Esta.do de Mato Grosso;

Cr
"' bro, rupec~1vamente,oSenhol'Mi· abertura. cio crédito, o,Poder.ExecuU- '0 Oongresso Naclonal~ decreta: .
'f' nlsu'o da Fazenda e c egl'éçl0 'I'l'lbll- vo delxcu que se eagotasae o l.'razo .

õ.02 - Tl'lbunal pederal nal de Oontaa da 'Unido. legal cill'respondénte ,aô exerclclo. 'f1- Art•. 1.° -Fica o Poder· Executivo
de RecurllO.Il..... aHi.l83 00 oi.A. deapelto disto e daaprovidên- nancelro de lBali... '. . . .autorizado allbrlr, .pelo MinistérIo da

, clas clo·Qrilloaollçltante. nio fol ete.' Admitimcaqllea alte~ati"a que Fazenda, o cr6cl1!!l especH11 de . Çl'$
N'aoportunidade tenho a honra de tlvada. a.abertura. do crédito .autor1- se nOlap~nta_é ade autorizar- 40~.OOO.OOO,OO•• <quatrocentos milhoes

apresentar a voUas Excelências OI zado, A6 de fevereiro __ conforme. mos novo. crédito. na. meama. cifra .decruzelro~~ para a constl:uçAQ .de
meus prote.5to.s da mais alta estima constada l\4enaagem llclmaa1udidll do 011. ~'lI.oço ..ooo~QO••,enqllanto .1~ uma 'reflnal'lade ..petróleo. CC1m acs-,
e d1stinta.. c011Blderação. _ C4nd1do. ~. co.m.\lni.c.a.va a .Che.fia da. casa 01-'1 multArieam.en..,. te....·...IIfJ.. llc.ltól.I'Jam.OI. 1.n.f.Of.. -.jpacldi.de' ini.clal de .c1n.co. ". ma,.· bllrr.laMesquIta l%G Cunha LUlI'l, Ministro vil do. Senhor. prealdente. da :Repü.~ll· m~ eomplemeptllrea aOl 6l1f,.01 com- .di4rJop" na; cidade deCorumbã...fto
~eIliltente.... . ". .. ~a. IJ~' Jlta", \Iltra.p~clO; IlOlIl. li 'P.'te.DtfBltrav6ldO·SOnhelr,·Mlm.tro Esttdode Mato Grosso•.·C " '".' ,
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Redação Final do Projeto
N. 2.312-B, de 1957

Redac"o Final elo proi::to n:í
mero 951-A, ele lD',:U, que aultJti::.a
o Porlcr E.TeC!~UtQ a ah7'ir, 1,,=70
J;I~:n:std"lo c~a V~ac(tO e 07JrCt.~ Fu
br~cas, oC;'ü:~;tG a.~"];ccic!l de CrS ..
~~.'~:~71~;, 1~~1~~a~~~~:~:i.~~l[;r ~~ 7J:r.(,'{:.~
1ll.enro (...., ....l'-,:i ..._.Lr'-.Q cL1,l('!a (loJ'j

herdeiros c!e,Tose S!1~:1no Sra."cs
er ..!;~:7):d_or a« Es~r!l.(l,:z ele Fe: 1'0

Dona. Terem Cristina.

Recléi.ç~D Fina! do Projeto
N. ser-a ele i955

Art. 2.0 De conformidade com o ar··r co CY]Jrianode·O/iveil'a, heroi &t Federe:! que denomIna Escola. toriza a abertura de créditos es~
tl;o :W da Lei n,v 2.004, de 3 de ou- rez;o;i:ç:/O acreana. TécJ1!"~ cortotsno ele Medeiros a. vec!ais a diversos órgão~ do Pod~
suoro de 1833, a construção da reii-I O C01121'e3so Nacionol decreta: Escola Industrial de João Pessoa. Exeeu/iro. '
naria d,~ p·enoleo, Iícará a Cal'ZJ da: .... ~..-
Petróleo Br:;;slleil'o s. A. rPetrc- I Art. L' E' concedida a Luíza Hol. Dê-se ao art. 1. 0

do projeto a O Congresso NIl.cional decreta:
. s'z;uir:lte redação:

brj<,., . .a qual incumbira sua díreçàc l' Innda de Olivpírn. viúva de Francís- ..P..rt , 1.' Passa a denominar-se Art. 1.0 E' feita a segulnlie retlfi-
e a'dllllHo'r"ç'~o. co Cjpri~:10 ele Oliveira. heroi da Escola Industríul coríotano de Me- cação na Lein," 3.032. de 19 ae de

Art . 3." Revogum-se as disposições i revolução acreuna, a penrào especial deiles a E2col<\ In dusrrtal de João aembro de 19~6. que autoríza a aber-
em cuntl?rlo. • . ide Cr$ 5,0'jo,7;) (ci11CO mil se.scentcs Pe~soa, na C"pital .ào, lO3t.ado d\l tura de crédíeos esuecíaís p eUver~

Comíssão de Redaçâo. em 23 de, e setenta e "eis cruzeíros e setenta Paraíba ". sos órgãos do POd,er E:~ecutivo:
julho de 1957. M:dJircs treuo. céutavos. monsats. MinIstérIo da VIação e Obras p.Ú:~
Prcs.dente. - Ab[!u'rr Bastes. Art. 2:' Por falccimc:1to da ccne- Cornissflo d,e Redação. em 23 de blícas,
r c Il C d ., julho de 1957, - ,yUeZeiros Netto,

07)0 oc .c. ar oso oe "te- Ilcíária, revertera a pensao al:l lavor rl"zzidmte, _ Ab!7uar Bastos. OncLeS€ lê:
I1C'CS. da filha viúva co casal, rsacru 011- Lopo COelho. _ Ceadoso de .Mene- 15) Para pagamento ao servidores

veta d~ Ol1~tl',J, desde que e~DS~l'VC do Departamento dos Correios e Te·
esse estado civil. 11&:> tenha bens, légrafc5 r.:'~ diferença d'e venelmen-
nem perec:J" vencímcntcsou salários, Redação Final do PI'OjBtO tos e outras vantagens, referentes ao
pelo exeruiciovde cmpl'~"o Oll iunção. rJ. 2.794-8, de '/957 exercícíc de 1957 - cr$,22,269,533,1(0
sui.clentes para a manuteuçác pró- Leia-se:

Ipría. Reelaçeío Fhfi/ do Projeto mí· 15) Para pagamento a servidores
I Art. 3,° A despesa decorrente da mero Z,70i-A de 1957, que motü- do Depa-ratmento dos Correios e Te·
Iexecucâo desta ici correrá a conta da fica o art. 5.° da Lei 11." 1.;'21 ele Iégrurcs. de difer,cnça de vencunen-

I
dotar.üo Ol'Cl1l'lellsal'mdo Ministúrío 2G tZ~ c!ezeJ,lbro ele 1951, que «ite- Los e· outras vantagens. re!;zl'entes
da riao:cn:12:! desttnada ,~o pagamento 1'Cl di:iposi!:r's ela I~uislação vi- aos exercicios, de 1951. 1952 1953 e

I dcs 'pCl1Slo:1~.stas da Urnao. f)C1U.e ~ôbre' CN1Jl,CS c;;ntraa eco- 19'54 - Cr$ 22.289.533,80.
i Art. 4,0 Ei'ta I~j_ entrara em vigor nemla popular. Al·t. 2. U Esta lei entrará em vigor
':10, e~ata ele, .'\1., pt1b!icac;~w, revog: das O ooncrcsso Nadollal cl'8cl'eta: ' na d~ta ~e. sua publicação, revogadas

I
as c1:spo:.c~,cs em CCl1:rarJO, o .• as dlôlJOSlçOes em contrárío ,

Oomissâo ce Rcda';ão, em 23 ele A:'t, 1.° O ~d. 5. o da Lei l111n~~-! Oomlssão de Redeção, em C:i! julho
O Con,:l'es~o Nacional decreta: julho de W5i. Mctieiros Netto, I :'0 1.521, Co 2d de d,zemcro p1' 1901, de 1957.-. Medeiros Netto, I?resi-
Art , 1.0 Fica O Po::ler Exe~J:tl"o aU_IPl'es,deTl'C. Abg!'ar Easl~s. - ps"" a t8r/as.;?;~m~e r2daçao: denl'2. - Lopo Coelho. ,- Augu!Lr

tCl'iza(:oa :.c>"';:'. [Jc'o ;'.Ii:ú~é:·;o cfa 1[0,,0 Coe!liO. Carâoso de Me- "A:t. 5. o Ncs crime" defInidos BalJcos. - Cardoso de Menezes.
'n~l~:l:) e O!:)l'3S Públic~.s, o crédito 11lc:;.'fS. neSla l,::i h3.vtl·:í.s~p.;nsao da peno.
c~p2Clal de CT~ 20>lS~,lO I~rjnt~ mil ,e livraa:eli:oCJnc1iCicl~al enl t{)dcs os
qu~:t~'Gc'ef;t0-"e tr~~.1ta e sete ci'uz~i.. R2.ds.r:~o Fi'i18J rio PrG'ieta c~.sC.3 i:--z'l'mltidcs p21:t t.::glslaçho 00-
rG:iC r.~l~ cent,~.~~/·(1:::··. d,:.3tl~:2.dano D, a- r -1 <'"'I"1}j .:"\ .. 1'"\-..... n1~nl, S::":'áu f~.:t~~a conce:ii~'a l~OS
f':::!mcn~o da indcnb:,d0 c1cv:à~ n·G5 'J.. i.:J I ".·t,. (O ! ::;tl~l tún-:os d:, 121,:sLH;'b. em vig~!', ae-
hC':'d~i:.·,:)s 'c~ú c:.;:·,-::':'1;'í(o.r ela I!":;:tr:1d2 R.c:lG(,no P/nal (;0 ?i'c';el0 .,qj_ i ver~.d0 :::'2~'·:.1t12.H-1'8.da delltl'·o dos 1111li..
d3 FflTO DO:1:.t'r~~:'!;~,-':a C:'jr,tin;1, José 1i!Cro 1·.~a4-B (l~ lf.ljG, qn:~ C~~'I1" :J'::~ ele Cl'Çi B.tOO.CO l::Ü1C,() 111U cru..
S~lvi:!J, E-~O::T~S, r~}cr:,o r:~!jl' CQ:-l~:~l~Ül:n- cede a t:;cns~ICJ C8!:aCI.'"I.l de Cr3 .. i ze-ü'CS) a Cr$ ~~J,{;UíJ.oc (ci~qucnta
ct:l de 8cid8J"t:: o'~~rl'~nO CYl :Y.l de 5.COO,C!, '!i!C?tJ;'(US c E'~1n;·C.3.r,tcc2i- I mil c:·ü.z';;lr~ijJ. U1S l1il:õtes,es ào ar..
Clf';'~:~:l)t'O ce -: ~ ':5· q'::tndo em ~,,~:...... iço TOS ·C~ta. 11i,,'I~la elo ';;int6~' b~"({$'!.lel- 'tigo 2,. u. e' êe!1t:ro das linlitcs de
n.:cC:'.\cla E;;;;~~:la, e H;;ada e'11 óelltcn- . C I O:'~ '10.COe,co (:!cz mll c:'uzel:'c,) a
ç~' jHdj,'~i.a1. 1'0 RC!.Z';-·'11Pidry Bran!lt~~ ea. Cl'S lOJ,C'3tJ,ü3 (cen"l núl C~'UZCH.J2J

A!,t .. 2.° 'E~~a lel entrnri E'm \::::"01' O CO:":~.'·!·r;;-;o~') '1'7~'.C~~0l1;,j (12c:!.·(:t~·: 1:CS c..:::n8.1s C.1SO.'; reduzida, à ,Ili:et'lde
"'1 c1·)t.1 de .s~·l J';'I)"C~C";D tê>i/O"'J.dll: I .. d::;ntro ci~~2'2S li':'l11t€s ·c:l1~1.r-d,o G in..
~~ d:r:"')osiCUES ·em.... ('~Pt~·~<,;o ç -" ·-1 Art. 1.0 E' C01i"ec~_u~t ,a pel1.~?-O es- f tato:'. f6:" E1l11~l'e;ad.j Q() E.s.t-a-beleci-

C · ' ':; r'e R ~ o: ••,," , 2c • De,c,;;l ele Cl'S .5 OM,OJ (CIJ:C, 11:11 cru- melll0 COl:lereiaJ ou inc\üstl'lal, ou
onU~.,c.IG ..e ...2.ao, em 1 08 'J"'-II'OS) D'e'l"'S ... "l':"~'nlce ".~;:,,.lr r"'S .•

"
111:10 de lê57, _ "n' '" "t+ I,-- ... ',' " "'. - .:.' c•• '- I1l) O,;,,1"J C"C'-ú ou 'lGStO de dil'cç;:;o

.I .~Lt.1? ,oç o.e ~o) C"'la v'u"'a c.O pIntor b·':tO::llC 1'0 11.0:'1"1_ ~ . ,," ..
P.~.:esidellt[?, - Ab~z'a" Brrsf!JC:, _ ~~~l ~•• ,,~ ""~;:i -",~ ... ~ .. ~ "J GGS ,l}-egÓC1CS , • "
IJo'[.o Co~ll;o. Ca~"do;c;o' âe 1.1e.. lh_.!:,..to ;~~ .... ;:~o..,. ....~e:.~~. "c, ".~ .,.~~Art. -2,0 E::~~c;am~.se as ô1sposi.-

A,t .•, o eél"",n,_,ta, 00 q.co t.":P.I,·ô>s "I'· con'ri";~
,~.'!le,:'cs. ;) 3.rtieo .precedente, .c~!'1':'l'á ~\. c?~~a ;.~ CC1:~~~fto·.i~·':~~:J.~diO.'ell1-23 de jU

~:~ dot?,!,!ao Crç;t!:lc~~,:.'r.~n do ~:!tn:.sl.e" I lho, de' 1857. - }/lzdeirosNeb:o Pre...
ri? da F~2:e;1~9·' dcstlllZiC8. aos P811S:0"'1! slde.:Jt'z, _ ,,"]'i!..a,r .B'ftstos.-'LOpo
ms,as da. Ll11uo, , . , Coelho. _ Clírdcso de lllenezes.

Art. 3.° E~to. lel e~".!trara en,vi~~or:,

I

,11:1. c1?ta de_ ~':1:l pubIicôl.(\O: re·..o~af.a.s-'I'
8.3 dlSpO::;l~oes eln ('.Ol:tral'':'O. _

OO!l1irsüo dc Rciar;00. em 23 de !
iulhn de' lD57. '- 'l1fcdcircs 'Netto,
;?resid~ntc, Abg!t.n;, Ba.:;tos.
Lopo CccZilo. Cr.:r:lo$O de Me-
lle,~es,

. Bollcita inform.ações ao pOder
Executivo al'espeito do cUlnprl
lIlento do art. 91 n,· nI, da C.ons.

". tituiçúo, por PClrte àos .mnistl'os
de Estaelo. .

.. Redação Fihal'doProieto
,N.1,,783-BJde 195ti

. lte4á~ão'Flnai. doPrójet01lli:'
mero 1;'783"A ae le5ll,que concede

. ,a~II". ufieCltlzcre, ,011 ••• ;,.,.
"5.671.'70 mem,1I8 Q. ,LIliIl4 Houa~~

,da. ae. Olflleirll,,~Ii!vlldeFrll~

., Redação· Filial do ProLeto'.
. N•. 2.668·B, de 1957 ..
,B~IIoFliuar cf4 .emenefil .·114

.C/1mor4 doi D87JUto4ot IJOPr01e
to l1.o2"" A,;,cre !96'l,cto~enriIo,
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Requerimento n. '2 0524,
". de 1957 ,

. Requerimento n. 2.523, "
de 1957

Solicita injorl1wçõc8 ao p;::,.!cr
Executito a respeito ao' ;p;'occ,'so
PR-43,5:l9-51. enViado ao ~Wl i,~é
rio da JusUçrl.. _

lDa Sr . Ady1!o Martins Viana)
:

Senhor Presidente:
O :Deputado que bote Sllbscrcl'e 'l'cm,

nos t§l'mos· rcgimente.is, sollci '!ar à. V•
E:~.a se c:ignc de' diri~;ir~se ~o Cr. rvii..
nistroda JustiÇl, p~dilldo as seguin
tes informações:

I," - Em qual data te=ia dado en~ ,
tr:::da no MinistérIo da Justiça (l Pro
ce,~so PP,,·48 ,500-51, o qual, em' 17 d;l
julho de 1951.. foi ell,Viado para lá, pzlo
Palácio do Catete.. e referente ac ci
c!~,di'.o Júlio Cllstilhos Ooulart?

2,° - Qual a tramitaçã.o até agom
desen':cl\'ida pela processo em apr~ç:)

e qual a sua situação atual? .
3.° - No caso de neloser encontrado.

qUal o motiva, quais os reSllO:1Ss,veis'
e quais as p:-ovidências a respeito
adotadas?"

Plenário. julho de 1957, - A~ílio

111artins .Viana.

Solicita lnformaçãesao POller
ExecutIvo a respeito do and!rmen.
to de memorial do Sindicato dos
Loiista8' de Rio Grande,

'Do .5r. 'Adylio Martins Viana)

Senhor .. Presldel'ltB: , .

Requel'imento r1. 20522, no~ ~;~~~a~~g~;l;t~~,s~~I~~l'~; ~e~:
de 1957 Ex," se digne de dirigir-se ao .Sr, Mi-

Solicita inlo -~ P d nisto da Fazenda,pedindo as se!:uin-.
, ,rma.ço.s ao o er I tos inforntações:..

ExecutIvo sobre a ,sItuação dos I 1,° - Em qual data teria dadoen
Agentes ~e Estrada de Ferro e:,t ,trac:lano MinistériO da Fazenda . ~
face ao dISposto no Quadro 1I. ào nlemorlal. tio Sindicato dos LOji;tas
Decreto 11,· 39,000-56. ào COmércio do Rio Grande do Sul

(Do Sr. Rogê Ferreira) de 28 de junho Último, a respeito dó,
Requllrimento n. 2.521, ar. Presidellte: c?ntrat>ando q'.le se verifica naquela .

d 1957
R«!uell'o li V. Ex," nos termos do cld~de :narl,tima? ce Regirilento Interno sejam solicitadas 2. ~ QuaIs as providências até ago-

Solicita inJormáç6es aO Poder. as seguintes. informações ao Senhor rtl adotadas sObre o assunto? '
Executivo sÓbre õ não cumpri- MinistrO' da Viação e Obras Publicas: r - -Qual. o ~esl)acho merecido
mento.àedisposltivos Que àeter- 1. seo Ministério da Viaçâo e Obras pe o memorial em El:9rel)o?
mt1l<lm a oroanioCaç1io do quaaro i'úbllcas está estudalUlo a. sltuaçllodos Ple~trlo. julho de 1957, ..tdi!!o.
do pesaoal MensaUsta da Estrada Agentes de Estrada de FerraDO sen- Martmll Viana.
de Ferro Central elo, BrastZ e de tido ·,de. estabelecer' paridade com. os ~
outras. fl,utarqllill$. Oficiais. Administrativos face ao que .

, (DoBr, .Qurgel Amaral) di~ o QUadlÓ n do Decreto nume- Requerimenot n~ 2.525,
ro 39,000-56: d

:R.equeiro Que a. M~a. àa cê.mlll'a. 2.0Emcl\50 positivo. em que sitUa- e 1957
solicite do Poder, ~tlvo, a.t1'avN ç40 se. encontram os estucl05:· ,
do Sr, MinlII~l'C) da. Vla~!io e O~ 3.oQua18 ato a.tr1bulç6es especificas dos .!ollclla in/ormaçees ao PDder
Púb11eal; o ~lntt: .. Ai:entes de E8tr&da dePeno e dos ,BUClltilJO 11 respeito da ,tnms/e.

, .'" otl lo' d In! ti ., réflcia tllI pemdQ de MarlaSoo-
,1,0- Por Quê IllAo foi organizado o e ...s A m s ativos da l!:.P, C,S. TIl do Vale' Jrne/inaSoares ao
q~ do pe,&loal ~~naa~ ..~aEli- tie4'°tereOamM1n~~_dateV~aç'!'tr~J- ,V.le.. ..
trll4& ..de Feno Oen...al ..o ",,""aall. eU' B1' a. ...-. s e -- r_a (Do ,Sr. Adylio :Martins Vlan.a)
Ói 0\It.T1I. ioutâJ'Qu1cila econ6micN, de ~rroçom respeito A. de$liUaldade '" ,.,
como lk~ oall't. :li 'd<l Ato de. tratamento entre talS-runçOeB ,e a ,1eClbOr Pireekiente: '
dai, I).iIpClI1ç6et ODa1S~ltuclonal.s Trll1lo. de, OflclaillAàmlnllltratt'YCl6 e qual o ,o. deputado que 6Ite aUll6CreVe
lllt6r1ae,.· o Io1't. 35'1 da Lei n .• 1. '111;deSt1no dado ao citado telegrama. v_o DOIIt6nnClll l'ei'lmentalB. l!lOlic1
~:I8die o~tu'Dro de 1952 e o art .. 16 ' .,JuatlJfctJ9dD·.' 'ar a V...... dlinede d1r1i lr"le
'tia. Lei. n.,0 2.f:66, de f.2 de Di_oo .cIe, .oI)ecreto n,o It.OOO, 4e 1956, que lO Ir; M1n.at.ro 40 'n'Nla1b.. 0, IndÚll-,
1tH.,rllfUlado~o d~reto n.O 3B,930;dlsp6e !óbreae Tabela! 'do~ JI ..... eC'Om6rclo, .J)ecllndou~n·
de.... de ema.rtO. Ile 11166, ,o qual,.ta- do .:Ministério. d.a VlaçAo.,.deu.à..ear-. t111IdWIllaçClel,· reta.ttvam_.r........ 081.•..
1Ie1eOe llrHO ,e 90 ,dillll para~- relra de Oflciall1ll4lnln1ltra.tlvoaUDIA .~. de APoteJltGclorij, e.·~~a4C11j

Requerimento n. 2,5191
. . de 1957 '
SOlicitajnforma.çlie~ .ao POder

Executivo·informaÇões relativ(l,:l 4
receítla e despesa:do Departamen
to ae CorrelOs e Telégra/os no:
IInOS 'àe 1955 e 1&56, respectill4
mente,

(Do ,&'. :Aliomar ~1lJee:iro)

Elano. Sr. Preeide~·õaCAmara'
dos ~utados. .' ..

Em %aoe ,.dola~onimno d& MelUla
gcm inaugural do. /3enllar. PrftlldeJlte
da &P'Úbllca., lida a. 15-a-1I7"np; qual
l\.tI . duas pág1I\1lll e ,.me1a (~6 a.-31B)
l1llati'V~, a comunlcfl~6e~ n:ennum 1\1
garisrno apreeentM11· Ii6bre riloe1tae
deepellll. doe cor.relOll e telégTflf~.JOBO
1\ V. lCxil, que se dillne' de requisitar
do senhor M.!DJ.ItTo daVl~A.ó, nQ
praao e80b ,ai' IlOmunl~ç6es 1eS~.
lnfonnaç6e6 1I0bre .4ltl eeSUintleB .pon
wa: . . ' .,

1) Q~18 foram aealftllll relatinl
~ receita, (\ellPeSa, volume ~e oorrea-

I ' '

li) QuaLs as clete:rminaç5es do· Se-, pondêncía poo'tal e teJegrt.fica do D .•. . -'
nnor Presloãenlie da República, em re-I partamento de Co:rreio~ e TeléJ7T l<f e; zaç"o le? apr.e&e.nta~áo dO Iluadr" ÓG e,stTUtUJ'll. nova. da letra "R" t Jelr3.
Iação as neoessídades d()' . v ' ''', o pessoa "M", enquanto que os Age:1!is de
"cc~ expolli.a.-. pllr cada u~ ~I~~ ~o:n-t~QS de 1955 t 19$, respectiva- .2," ~ p.o~uindo" Central do :ara- Estrada "E" à "K". A dlvers;d8de
nístros d'E!;tado nos re~t6)1o.s ôb- :I. Qu f ,sUsenes .un,cK~ai.s aprovadas por tie, tratamento _dada aos agentes é
Q ano d 1956 soere ) !lU; oram eoSSa! cll:J'as em cada portanas e pub-lIcad35 em B()~otins ínjustíssíma, Nao somos contra a que

;Pal'lÍlll~ -ru:ad<entel> Z8 ô 7 mês de 19561 •. ' Diános da mesma Ferrovia d urante os Oficiais Administrativos sejam be-
A.lt~mar DalfleiTO, , '-191>.- f' 3) Qua:~\()s. k-:ns , à~. .llll!JllS teles:~- o ano de 19~1. por quê não Ioramne~iciadcs, eritrctanto, não podemos

icas nevas .o~"m acrescidas à reoe as mesmas tabelas transformadas em deixar de reconhecer os serviço" qu~

fl
. nacional em 195e?, ,.' Quadro, em cumprimento aos dispo- prestam os Agentes, tais como. res-

equerlmento n, 2 5-18
1

4) Quantos munlclplOS e dlstr:!cs I sínvos acima c:t:o:do,? p.amabilidades .dO movimento geral
de 1957 alnàaá~~anoectm sem comu.::caçoes 3,°'-;-: Com a ínstalação da Rêde Itia esta9ii~. da arrecadação de renda,

, , . telegr fl.os? , , FerrQvlana, Federal S, A, Lei numero elo p:<tl'lmomo, etc., o que os tornam
.sollC~ta in./orm.u9óes ao Poder 5) ~uant().s dlstri!-os munícípals ai,n-I 3011~, de 16 de março de 1957, em que merecedores de idênticas classifica-

E:rccutwo a reslmto ela execuçüo da pe.:;nallecem prlvado~ de agênclas.1 quacro pretende o :Mlnis,ériç, da via-I cac. ,
ae obras no território nacional ,'or postais, ,. I ção e Obl'as Públícas arnparar« 1)es-' F';mo5 ínformados de que·o ~Ii:1i~:é
firmas não registraãas nos C01l6e- I. 6) Quan~~ caixas ae c:01eta .Jj~stal, I sca; ~1easa,ista da Estrada de F;,rro r~o, c'..: Viaçáo estaria estudando :lo pos-
lhos de EngeniUlr1a. a\IUl~3S, existem nas VIas, públicas, Central do B:'a~il, cs quais. como seus I sibilídade de ser dada 19ual::ül,(ie de

<Do Sr. Oliveira Franco) hotcís e, I~gra:loul°os, rcspectvamente. colegas d,o quadro II têm direito a tloatu:ncnto as duas mnçôcs em ')m.aa.
'. elas ce.plklS:, fede::?1 (D, r,), São promoções ~=iódicas?' I Por tais ;;lOtiV0S. formulamos ~ ore-

Senhor Presídente t paulo" saivascr, Rec,lfe. Ilelem, Por- 40° - Pcr quê náo foi p:cvld~i!1cia-'1 sente requerimento de íníormações.
Nãio é possivel s:lenci:ll' po;s dO to A.:egr~, tlelo ROrlZQnte, mte;oi e do \I pccencrnmenr., d,o quadro·l'.l do' Sala das Sessões. em 14 de juj.;,;; de

contrár.o, estaremos C<l::ldexlU.nc\{) as C~nti~.a1. ". _ . Ministél'io da Viação e Obras Públ:- 1;;57- Ror:é Ferreira,
lirmas const,rutQras, nacícnaís, com d o"!~,:m,_as ~d:5trJ1:Ujcoes ,postais, ofi. ::J.S. J'"s!,u1;~'l:~ido pela Lei n.O 1.163.
respeito :lo triste eplsodlO oa constru- dOalldll.,,,sao, re.tas, cada ti a, nas ci- ne 22 a~ junno ce 105l> e regulado
çálO de Brasilla, ~,~ .;s lMlcaCillS na ll,ergunta ante- pel~ Decr>et-a n.~ 39:()OO de 10 de UOl'i1

Damos todo nosso ::..»oio li mo:ti.a do 1.0.. _ " '.' o, •• de J?56, o qual p:eve o apN\'eitame:-l-
Club€ de Engenhlll'iao Não há motivo 8) ~ao t1an: 1l11' o,?s, all1àa P?r Rvmo "0 do P,e:;snl mel1sc.Ls,a ::..mll'll'ado?
para "ue ll$ Obl'a;l. da nO\'a Call:tal outHlmr:e:teo m~nt.mos, loouovlanos ." -
n'-"O sejam €xecutadascom matel'ials e;frov:arJ:s. t~legl"~:nas se~1 crue Jus·'fwaçuo
e mã.o de obra nac;onal. de~a c~.cunstânc a se,lam not:flcados D',,~de 25 de a.bril de 195G qúe devia

O f<.to da COmll'al1.'1:a Uroan:zadora 'POr,c~r~~o, ou ,(lua;~JUer outro melo, ter slà: aprasemaé.o <.0 Sr, Presià,m
da Nova CapitaL "~QVACAP", ha- ~sje,])eco'vOS expe::1:dorcll e d~st:na- te da República, per btermédio do
ver cmtratado com. firma elJtl'anha .á.,'OS? : • " ',0 o SI> M'r.i.str0 <la Via cão e Obras PÚ
ao pa'Ís, contrariando a' 1e]islaçáo 09) Que med Ci:J.S'0~;,Shl\.as ~m~u ele ;1':Illcas.0 quadro do pe5so~l da Es~:ad.1
bl'il5ilejra, al:>re preceàellte vulnerável 1. ae~U~ho de ,.;}i) ate h,ole I) ,oe- de F"rro Central elo B;'asi! amnara-'o
:P fLra o prestigio daen:1enha"la na- n:~o.r ,Minl.'itro para ce.I.I:lção das tiefj- pelo alt. 2~ do A:ll< das ·Di.sp'o';~õ-;;,
clcnal, ". c."nc:~s do, sel'v'ro l)!).s~al e t:,lerr1'U 'co ,Consti.ucionals Transir61'i'as . e "peJô
N~, forma. do lirt , lo.l,n,o nr,' do n:cncl'"n:~i's IlClo ~;-:1.10: p;:esid~n!e ar:: .21:7 do Esta,utó dos, Funcioná?ios

Reg mmlo Illterno ; da Câmara dos i;. ~pull •.cfL ,~~\,."'):las cl,adas (ta PUOllCOS Cl1'lS da Un:&o, e do p.essoal
Doeputados, para es:larecimi!l1to ne- :n,agem'l"~e .J5;, o an:pura~o )lela. Lel :l,o 2.28';,de 9 do
CelJSál'iodesta casa, encaminnalllvs I ,,,f;lácb 4/"(l(len

B
t o

. , ?~ de Junho de P,gcsro oe IS54 (l'e:;uh a ectabi!i:iade
ao Executivo. para respOsta imed'ata .~ • - o IOm~r. C,eei,ro. do p';oS2:Jal eX~:'al1umerMt1"Ío men.salis-
e no prazo l'eg:m-ental, o pedido se- R ta de Un;~? p. das autarqui~) o Att'
guinte de informações:. ' equeri!l1~nto, n. 2 o 520, esta data, Ja foram elabo'racos, apro-

1.. por que a clln~rrêncla ~:n a de 1957. ~Z.dos e p0ii:'J5 em ",I)gc:', o quadro de
tirma Raymont COncl'ete Pile CO, ,_ oive:'sas au~a:o.ul(ts, e!'.tl·e as quais o
cuja idone:dade ninguém contesta: se SOlícita Informações ao Poc!er da R!ode Fel':cviária do NoO:àeste,
processou com o' completo de~conh-e" CarteIra Agrícoia' cio Banco cio !inexplicàve;mente, nãc se respzit<l a
cimento das til'mas especializadas na- empréstimo aOs· pecuaristas. na lel pal'a .dive:'sas atltal'c;uias. entre às
c~onai8, contrariando El legislaçãO em Executivo sõ'bre concess6esde o.,uals.l\ C,entra1 d~ E:~sil. Isso gerou
v"ijOl:? .'.' .Brasil S. 'A. s,tuaçao o~ d1Sp:md:lde. ])Ois qu,e. en-

2.0 por que não obstante essa le;is- (Do Sr. Lino Braun) c!uan:o 0... 1"00 t,êm b~~o PI"Oll1CçÕ,es
laç5.o elll vlg,;)r, -legi.slaçlj.o que pro1- Senhor Pru:dente'. c?~ seus quadl'osem vjgor. oS fe::ro-
1l-e a execuçáo· de ol:>rli<l na term6rio v:"",os·da Central ecs serl'i.dores das
111lcion,,1 por bOlas ,náo ret..stl'adas O Deputado abaixo firmado N!quer d~mafs auta~qujas não contempladas.

C Ui d ...;~... a V, E."{." Que s-ejam. akavés do Mi- romo pOr exomp' . I.Q'd B
nos, onse. os e,:r.:ng""....n.ria. - ..nistério da Faz,enàa, s,(>licitadas "O sn_ T" :'. :0. o :. e l'asileiro.
allrlu-se a. exceção dl,scrln'.inatór:c e ~ ~ .ao allôma,a sItuaçã.o n"o P<lde per-
denunciada? . . g~:n..es infQl'maçõcs do Ea.nco \io dm'al'. T-odavlll, é de sabo;'r as razó~

3,0 ~r que foi :i.dota,do o critério da. Blasll S" A::, " .,' p~las qU~ls, o Ministl\ria da Viação e
exolUllI\O (moS' flrmas nacIOnais em 02-' 1) ~e, de fa.o, o CO!l,11lurul1 a ser ODras l?ubllcasnãocL:mpnu' a le"'is-'
~leficio de' firma estrangeira,Quando CO'11Ce~.dos <!'I1lPréstUl,os na. Cal·teira !açãovigente sôbre a matéria. ~
o único p:roCe.>líO' deve.'ia ser o ela ,4,.gric~la, d~ Banco ào BI'llSll~o Ao Sala~ àas S-essões, em 15 de julho
c~ncorrênc:a _ proces..,o ace1to e COD- a~ .pecuanstas,~ sob ·os, ,efeitos (la Lei de 195 j. - Gurgel. ào Amaral,
s,lgrado na técniCa da tradicão ad- n. 2, 8C!'4, de' _5-.6-;56. ou, sejam.. 05
mlnistratlva? . • "~u;r'.sta<l beneflc::ados pela' mora-

RJepetlmoo: damos I1~sso integral t6~la, ,..." .. ,
alJilio aO CIU!:Ie de Engel1harla. Mani- .) Qual o numero dêsscs ~.ecuans.
restamos, tam1:lêm, nessa ut!'anheza tas e o rnon.tante de seus déh,tos rea-
pela l>0lit:ca injusta aceita pela "NO~ justados pOl Estado? ,
VACAP",cujo prejuízo :in<ll'a1 para as ,3) Qual !I .me1hcr m:lnelr~ de s:llu
firmas nacionlUS não encontra. limite c.onar a. ~1tuaçfio désses p_cuarlstas?
no crédl1;{J público. Sala das Seff>es.e m 15 de jUlho

Sala das SelJSões julho d1957 ,de 195'7. - L,r..o Braun. ..
Oliveira FrancO.' e,
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Art. 4.· Revogadaa u disposições em dos meemcs e ao própl'lo ServiQO N.
contrário, esta lei entra em vigor na bllco. - Jos~ TalaTlco. '
data de sua publícação, ,

Justificaçã. ' ',', O SR, PRESIDEN'::B:

Baseado no precedente aberto pela Está finda a leltul'a do expediente.
lei que concede o mesmo direito llOij De acõrdo com li. lndicaçflo do lidel'
senhores Congres~i.Stas, êste projeto ~o P,T.B., designo o Sr. José Tala
tem em vista, principalmente, favore- rico para. substituir o Deputado Nlta.
cer o aparelho arrecadador, posto que 'Cost3. 1111. Comissão de Inquérito cria
desde que atuávamos na Assemblél~ da com a. resolução n,o 99, de 1957.
Legislativa. do Rio Grande do Sul, en- Passa.-se ao pequeno expediente.
tendemos que, ao CO!1trál'io ,da mado- Tem a. palavra o Sr. Newton oar-
ração de impostos que estimula os 50- nelro, para uma. cemuníeacãc, '
negadores, Cl~\'C o ocvérnc aparelhar
se eonvenlentemente para que nín
guém cl~ixe de pagm' aquilo que é d1e
vído,

Plenário, [ulhn de 195'7.

bre a natureza desta Importaçlio. A
insti~ulçiio é de abE~lata íuoneidade,
além disto, o BrMU não gàStGU di
visa alguma para ter, êstes veiculos
servindo a instituições nossas, náO
havendo nenhuma concorrênc.a às
firmas ecmerclaís tradícíonaímente
estabelecidas, porque ee trata de
tl'ansfel'~nc;ca de bens cle Imigrantes
~ qua serão de grande utll1dade pa1'll:
as d)l'ss da Missão, que com aS di
ficUldades atua!s da vida, absorvem
sempre maiores quantitativos. A
isenção proposta neste projeto encon
tra. 'apoio não só na eonsntuíçãc
Fc':!eral, que proíbe à União, aOS Es
tadcs.iaos Munic~los e ao D!str,~to
Fecleral. lançar Impostos sôbre íns
títuíeões de, educação ou de assís-

,tência soelnl, como a.lIlda na jUl'ls
pl'ue.êncla firmada em nrnbaIl as ca
sas no coneresse. qae jamais negou
às obras sociais êste apoio,

Sala das ses.~ões, 19 de julho de
1957. - Cardoso de Menezes,

Projetos apresentados
,
Projeto n, 2,966, de 1957

Co~cede isenção de direitos nl- '
janclegáriOs,. imposto de consumo
e taxas de armazenagem., pC!N
veiculos destinados li MIssão c1.0~

Padres RedentOristas da Ama.'Ó-
7tia. '
(Do 51', Cardoso de Menezes)

l'errJviál'ios e dos EmpregadOlll em
Iler, ',çc,s Púl::llccoS:

1,," .;.. Em qual data deu entrada
na CAPFZSP o pedido de vtransre
Il'~ncla de pagamento, do Rio par-a
PÓ1'tO Alegre, da ])3115:10 de lVIal'ia
SomES do Vale e Joscflp.a soares do
Vale" bsneüc ürías de Emllio Rc::1l'!
6ues do Vale, la;-ecida em 27-9-938?

2, o - Em qual data f<li li trans
:fel'êl1cia determinada ?

3," :- Em qual clata foi feito o
primeiro pagamentc, em Pórto Ale-
li're? '

4, o - Se houve demoro além ela
normal, em qual setor, quais os mo
tívcs e quais as provídêncías toma
elas?

Plmár"o, Julho 'ce 1957. - Adylio
MarLiTos Vianna.

o SR, NEWTON CARNEIRO:
(!'al'a uma comunicQçt/o) (Sem re

v!sao do oradol') - 51'. Preslelente os
jO!'nals da Capital, ela. República,' de
Sil.O Paulo ~ de outros centros brasí-

Projeto n, 2.969, de 1957 leíros têm resístradc nos últimos dias
noticias da onda de frio que invadiu

Di8põe sõbre as cre)""s e ture- o territQl'lO brasllelro e se fêz sentir
çõcs ao ::;er~.ço 1"1Umco Federal. inclusive, aqui nesta cidade, com sur~

(Do 51'. JOSé 'l'a,laflCo) prêsa para os cariocas, '
~o meu Estado, sujeito aos, percal-

Projeto n. 2,967, de 1957 o Congresso Nacional decteta: ços que as gead... podem oeasíonar lia.
Inclui no Poligono das Sêcas os Al".l,' Us carsos- de dll'eção e as economia cafeelra, essas noticias preo-

Mll1liciplos s!luados nos 'Vales dos ili.ll~IJ~S ue cnena 110 <ierv,r;ok'úollco ~uP,aíaw profundamente a populuI;'ão.
, ...a ,-nliio "'u ucaerão sei' exercidos: OI e cidade, o frio desta ve. parece

rios Jequitinhonha e Al'açu,~i, no" não ter casti dEstado de Minas Gerais" r, - l"os o.saos tscníccs: -a) pelos ga o o território norte-
(Do 51', Badaró Júnior) ocupantes de "al'gos técnicos que p:ranaense, e as noticias que temos

conscem uaÁoütçüo dos mesmos; D) s o, as de que, não obstante a tem

i
O Congresso Nacional, decreta: .rcu na l'a.Ita Clésses, por ocupantes ck Iperatura se haver mantido balx;

O ccngt'esso Nac onal decreta: ' nuvens impelidas pelo' vento na ma~
, Art. 1." E' concedida a. MlBsáo dvs Art. 1.0 Ficam íncludos no Pollgono cargos acmuustrauvos, desde que Cô- drugada. de domingo e de segunda-
.'l1QI'"sRcuenrorlstas da. AtlUlZÔlllll, das Sêcas as 'áreas dos munlclpios ;1- teJam em exercício nas respectivas re- ~eira impediram a formação de gea.
cem sede um Manaus, à rua Alexall- tuados nos vales dos rios Jequltlnho," partições. -vÓ; • • _ as, qUe cel'tamente viriam preJudi-
(Ire Amorim 330, ísenção de todos os nha e Araçuaí, no Estado de Mina:; II - Nos, órgaos adm.nlstrativos. - caí dle forma catastrófica 11 prOdução
airehos e, taxas aifand'egárias, inclu- Geraie. al por servldor" na ordem decrescentEJ ca ee 1'11. do meu Estado.
aive, imposto de ccnsumo e talla de Art, 2,' Revllgam-se as dlsposiçõe~' das respectivas claases, desde que lo Mas o meu objetivo, llO ocupar ests.
armazenagem, ,ccm exceção das ta- em contrário, taelo,s nos mesmos; b) P01' qualquer tribuna, é ressaltar a necessidade de
xas C1eprevldência soc,a;, para im- Sala das Sessões. em 22 de julho de serVidor que 'possua _cursos especiali-, ser aprovado com urgência pela Casa
portação cio seguinte material: 1957. _ Badar6 Júntor; zados de adminlstlaçll.o., projeto de lei_que abre crédJto especial

1 l\lma) camlonete marca Chevro- Al't. 2.' O dIsposto nesta lei devel'to para instalaça(l de uma rêde' de
let, mcdêlo _955, 4 pGrtas, c6r preta, Justi/lcu.ç(ie vigomr nos Regulll.mentoa e Reglmen· ;r~ ~:lemJt~olOgla em tóda re~i~
m<;tc,r n,"H-255-N-(\15,:<:32, carrocer!a. Todos os municlplos sItuados nos to~ de tódas as repartições do ServiÇo tI' to° aranapanema e eu ou
n.":lí-5ti-N-c-ca.77:l, de prolPriedade do "vales de Jequitinhonha e Araçual en- Pubhco da União. .os pon s aqjacentes. Através dês:
Padre Wi11lam Henrl steiner, mill- centram-se na região semi· árida dos Art, 3,' Esta. lei entrará em vigor ~vr PJstos ~era P?ssivel o alerta aos
sJ,oniuúl nol'te-am2ricano, membro campos do nordeste de Minas Gerais. na elata de sua publlcação revogtlclb.s apar~I~~~s flJ~,;:J~~e~al:e q~~ve~om os
da refel'lda MiSsã.o, Imlgl'ante vindo Julgamos justa. e inadiável a que ,in· as dlspos:çôes ,e,m c~trál'io. ttlficials. previnam os males da ~"alxr
p.'iIra. o Bmsil, cem autorização para clusãcf no pcligono das Sêcas, Com Sala das Sessões. em 22 de julho de emperatura 11l' po i I ~ a
tr"11der~ncia de seus bens conced_~ medic.l:Í Impresclndlvel para a fu:açÍ!o 195'7. - JOsé Talal'ico. tuação como a ,de ~ávepo~~;' g:JIan~ó
da pelo Mlnlsrerlo das Relações Ex- do homem ao solo. - Badar6 Júnior. ,JUstijicaçlie um vento forte perCOrri '
uricres pela CT n.o 3v6, de 21.8~9505. tais apa1'elhos de comba~ a .região,

1 (umal camionete marca chevro- - P 't 2 968 d 1957 O projeto el?- causa visa reestabele· sem bastante eficient nno f()&-
let, mo:iêlo 1955. 4 portas, cór preta, rOJe On.· ,e cel' o principIo da hleral'qula a' que, da maneir,3, o alertaesé ~~s, el~ tô-
moter n," O, 230.<I93-1'-55-F. ca~'roce- Autoriza a impCJrtaçt/o de vel,.. deve cmglr-se qualquer orgal1izaçã.G vel, é a unka forma d p~efc.ndi-
;ria. n'.o VC-5S-N-llS.746, de propue- culos pelo câmbio liVre, para os racicllal de serviços ou trabalho. An_,aos agricultores combat~r IWs~bbllltar
l;lat:e aopaàre Wi1iian James par- ser'Vidores' federais dlretamellte tes da Lei n,· 2114, de 1936, chamada até certo ,ponto os efeitôs 'fune restar
~ons, mlssiomuio ncrte-amel'icano. Zigaclos à arreaáação de lm,pos!Os. "Lei do Reajustamento"el'a êsse ol ba1::a temperatura stos da
membro da referida Mlss1io, lmlgran· O Con"res50 NaciOllal', decreta: reglmen - vigorante na~dniinlstraÇão adf;sPt~l'O·" ,portantô. que com esta
te \'1ndo par'a. o Bra.:;,~. com autorl-" o pÚblica federal, Isto é - as chetlll.6 cuver .ncla. a Casa e' a 'Mesa pro
'zaçã.o para tranlerencla de seus ben&' Art, 1,' ti: o"Poder Executivo auto·' eram exercidas por sel'vldores recru- pr~j~o af"res~ar a tramitação dêst;
conc,edlda pelo, Ministério da.s Rela- rizado a ecnced:er a: funeiom1.1'ios pú.. tados nos próprios órgãos e obedeclcli:J. à eoonô iO

und.cmentale necqssáriO
:ções Exter1<lrespelo telegt':una: nú- bllcos ela União. ocupantes, especifica· 11 hiel'al'qwa. l'unclonal. Assim, o Ofi- Outro m a naci na!.
mero 20. de 16-8-56. mente, de cargos de ílscaliza,ção, cujas cial Administrativo 'de classe final SI'. pres~ssunto de qUI! desejo tratar,

Art. .2, o O/; dois veiculos acima atribUlções tenham Influência direta era, obrigatórlamente, investido em fazem exg;:l~Ct ~ a reclamação que
descrJtos, chegadcs ao p6rto de Be- na arrecadação dos impostos de Im- função de chefia quando ,galgava contra ,o re i ,oles do meu Estado
1m do Pará. pelo va.por Mc,rmactern, portaçãoou aduaneiro. de renda, de posUJ final de SUCl., cal'relra. Nos Or.- ao POrto deI:Zt~ ~ue se quer Impor
em 21-6-57, se destinam' a uso pró- consumo e de sêlo, a Importação. pelo llãos têcnlcos, sempre as chefill.il 'ell.. o Paraná' tem on na. Como sesab~,
prlo da Missão, dos Pac1res Redento- câml;lo livre. a impartaçâo de "jeeps" direções el'am exclusivamente exerci, tação - Antonl~o~s p~rtos ,de expor
1":.sta.s d:lo" Amazõnla. e nlioo pOdem e camionetes. até a qtiimtla de lO .... das pelos têCl11cos nele lotados. Alnda bo~ na Baia de PaI.in'a ar:nalluã, 11ll1-

'lle1'vendldos nemtrc'cados. pelo p1,a- US$ 2,500,00 (doIs ml! e quinhentos há vestlgiosdêsse regimen suprlmld,,~ 'Por Paranaituá ,s'u.
ji(l, minlmo de 2 ancs, devendo cons- d6lares), pela. "Lei de Reajustamento", comlJ parte da pri'lclução ~e e:o: 'li maior
tal' essa condição nos documentos de parágrafo único. A concessão de PCll' exemplo - oD.F.S,P. onele ~ erva. mate, Há :!5 ano a eira e de
llberação a1falld~1láJ'.a. ' que trata êste artigo serâ feita allli funções de delegacl.oa são pl'lvativas para emb~""ues ~le An:o~ue a~ e,'t1ias

funcionários fiscais do Mlnistêl'io da dos ocupantes da carreira de comissá- ~e<:ldas pela al<'êncill do n~ sao for-
Justij!caç40 Fazenda ,que tenham de locomovct-se rios de policlll: o Depal'tamento Na- ..,.rasil em Curitiba Agor an~o do

"Á Missão dea Padres Redentorls- da Repartição, 110 exerclcla de sUa~ cional da Criança. onde as chefias são ~o frfsll 'deseja sUl>ordin:;' 00 ~aõ~o
'tas da Amazônia mantém no Bl'a- funções de agentes, da flscallZI1Ç!i.o. exercidas por ,médicos p!1ericultores tl~' u~~ll1a -" no qual deveria eXls~
sll as se§uinte,s atividades: na clda- Art, 2,· Os veiculos adquiridos na etc. ni<! eXistea~n~la dêsse Banco" mas
ele de Belém do pará, para. a qual fOl'ma do artigo anterior, serão regls- O atual projeto de ReclasSificação. guâ. Jurisdição de PlIrana7

. ee destlnaum des veiculos, mantêm trados em cadastro oficiaI, no Minis· ora em tramitação no Congresso Na- Dia 1t ' '
um serv~ço de ambulância parlloaa- tério da Fazenda e só poderão ser clonal. procura restabelecer, essa par· caçõe~ ;nf

a
dificuldade de comuni

.sistência aos doentes do subúrbio vendidos com autorização do Diretor te, aquele sistema hlel'árquico que tão Parana re, a Capital do Estado e
Praça. do OentenáJ'io: serviço I>ocial da Fazenda, IiLPÓS S (cinco) anos do. bQns resultaçlos trazia e que é adota· simas cfu~â ,e das condições especialls
.comambulatól"iO,ass,,15tênc1a médica uso pelo funcl011ário, sob pena de do em qualquer ,orllanlzaçã,~. seja mi- posslbUldaJeoredm êsses eontatos, 111m.'
I .dentária gratuita, para atender aos multa .oorrespondente ao valor da im- lltar, religiosa ou mesmo industrial. embal' ue e , e se obterem gulas de
paroqulancs espalhadcs nos bairros portaçao. , Entretanto, não restabelece, ,o referi- virá tr~z "eliletamente em Curitiba
p<lbres e di$tantes da~de. Naci- parágrafo único. Ficamexcluidos do projeto, li exclusIVidade "Cios fun., 11 utlllz e~ I!1JPCdimentosmulto 'sérios

- dade de Manaus, à. qual se deüina da, proibição referida neste artigo, os clonâl'ios, em cada órgiio,de I1mblclo- Qt1~ro ~iero o P6rtodeAntonlnto.,
o' outro veiculo. a. MIssD.odCIl padres vl!lculos que venham a sofrer danosnEl.r exercer uma. chefia. 'depois de 100- F'TBAN ' qUl; o próprio diretor', da

"Redentoristas mantêm 4 paróqufllS, CU,j!\ reps.raçoo seja o,rça,." CO,mpro- \SOS ao,os de experiência ,e tlrocinlO,, ' evltadôs ~b,ecrlio 1cendo ,deverem,' ser
"prestando os mesmos serviços' de' IIS~ vadamente. em impcrtâncIa ~uperlor A nomellçll,o de um diretor ou chefe s.tlvldacles s cu os ou, dl!ICuldades às
"fiistêncla social e sanitária, 5 COlégiOS li metade do seu custo. c~tranho ao melo onde irá atuar CC'llS:' 1m rescin exp~rtadoras. tao vlta!s, tão
". váriOll parques lnfantlll, atendendo Art. 3.9 O Poder Executivo regula- I titul um flagrante e Indlacutlvel, de- cio~al cod!lel , l1~ra ,a economia na
-gl'ltultamente a o~ca dll 20 ,mil pes- mentará esta. lei, dentro do pr:l2o de IIsestlmulo ao funcionalismo, que pode stlborcilnl'l~c ~ate ia imposslbiUdndi:\ ele
"'OIlS.•NItl palra a mel"Pl' diúNlI..... 80- !lO (noventa) dias. repl'eSen~lIr grave prcjuizo b.eficiência, "'ue Cl.I>el;ar'lo °oon tn!\t e P~,rannr,:up.. o
.. ' '1 J' .. 5 a U, quo, que QUI'a
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Apol'é,. dêle absorve todo o comércio Mina,feridos em sua dignidade O SR, NELSON MONTEIR(): Ibaioneta. e em mete:' códigos nos prc-
.... .reglão sudoeste, poIs'" a escoador d trabalnadores honrndos . ' I _ Jétels ce bazuka. ll:soes, os amargos
.. • ~ • e ~ • . , (Lr: a, seçuinte . COT1l UlI.caçaO) - dias quc estamos vívendo, E e tl'l.sl<lnatural ele tõda. a produção do Muni- O ambiente de revolta, de In- f 1
cll.'lo goiano de Jatal e adjacênclas , dígnaçâo e de atemorlzaçâo, por SI', Presidente, 11:>0 az rnu 10, co- que p.ccuremos M causas de tão !U11-

Embol':l. abandonado pelo poder essa Indigna atitude da Cia , _ mentando dcsta tribuna um artigo de (lOS 1I1al€s em dírículdades de ordem
públlco, Cassrlàndla vem progredindo que lavra no melo operárlo jornal de Belo Hcrízonte, eu deixava rínancelra e econômica, quando el:,..;
graças ao esfôrço de sua gente, levou o encarregado eamilo AU- be1m~' a ~IJllla apreensao d.ance do €\>túo à vista na crise adminiscratil'u,

Como não possui linhas de nave- gusto dos Santos, velho e estí- n.ovunento que se pregava naquele rer.exo daquela crlse a que se rcrenu
gaçà:l aérea, nem boas estradas ne mado empregado, a atentar con- escrito, qual o da. !'leces.;ldade de ser t'(ui Barbosa: "Crise do caráter.' a'~
rodaaern, a população se servia do tra a própnu vida, não se scn- conqu1Stado, um POl'tO de mal' para concc.encla e do pUdor, a crise mo-
con eic Aereo Militar para transporte tlndo com fôrças para suportar Mmas GeraIS, Vejo, agora, que o nd scc.aí humana",
de tôda a correspondéncla , rnexcn- tnmanha Infâmia, gl'lto, do jornalista era a senha para ~l" PI'~SIC1Cllte, BstadQ pequeno c
càvelmentc. porém, há certo tempo, O Sindicato, que vinha desen- o Inicio da camínhada, Em verdade, rraco, bem triste e a sorte do ESPI-
fol sum-írnídn aquêle serviço aéreo, - volvendo esforços para encon- ~r, Presidente, li o que está aconte- rito Shmo na dolorosa ernergeucra
coíocarido. assim, Cassilândia em es- trar, junto 11 ela" soluç~es har- cendo na zona contestada. Ali, em em que se encontra, vendo-se m ..ís
tadc de Isolamento, moníosas para as questões t;:ue terrítór.o sob sua JUI'IScl!çào, sempre uma vez na imínencla de ser Invu-

Por esta razão, interpretando as surgiam, não ~ol lJOr, ela notJfJ-

1

~lante.ve o E.SP.il'ito Santo um. pàsto cudo, sem ter para quem apelar.', R~-.
aspírações mínimas e justas daquele cado oflclalmen'te sobre o que se nscai, em Ioca lldade denonullada aímente, para. quem l'azé-10? Para o
povo, aqui estou, SI', PresIdente, para passava _ e o que se tramava, "Cafe Ralo", situado na rodovia que Supremo 'rr.bunat que anda tüo dis-
formular um patrlctíco apélo ao, DI- Foi surpreendido co~ a ida d; :vem de ".~gua. doce" e Vai até "São tante no tempcz ' l:'ar.a o Presldenre
reter elas-Rotas Aéreas, no sentido de S<lldado,~ da MiJ1a, pala, CQll.,dUZIL I' Ji'l.,anc,sco", ,IO/uc .ré,z o Govêrno ce (j'.a JCo.C.PUiJllca, que v.ve tão distante
restabelecer o servíco do Correio Aé- sob ':lI c.ens, trabalha.dores jr D

d,
MJ11:1.s Gerais, Inspirado pelo Depu- 110 es))aço'l ~ 11<10 tendo para quern

reo para a sede do Munícíplo de cas- leba::la, e .com a intnr,acao e tado estadual Fer'l1andinh:l, dlmínu- ",r,g.r um apelo, Já 1l"0 saoe também
sil~~?;~, certo de que os dirigentes I cu~o.'t lJ'!l~ ~ °01~~~r~en~~' desses tivo que expressa um aunlçntatlvo de ouue dcpcsiiar a. sua counança, co»-
do Correio Aéreo MIlitar, cuja. epo- lam~ntâ~l~ f~tos, promoveu re- ~ro~'ocador pcr~lallCnte e ~gJtador uar elll quem] 1';0 ilustre ,G,ove:nado1'
péía todo Mato GrOS50ccnl1cce tão. uniões ecm os trabalhadores e con~tJ.nte? Manaou L'OnstrUlr uma ao IV.,nas, que p,'cfia a paclllcaçao IlO-
bem e não se cansa de proclamar, I inteirou-se da extcl'\são da Infá- I'al'lan~e visando a impedll' a cobran- ll"ca ..o pal:ô e (("clara S'êUS doSt'JvS
como fator de unidade nacional e do I mia -que se pretende ,;rva de ça dos impostos pelos fi~cais capixa- cte vel'. NsoJvlcla corcllalmente a si-
avanco pionei!'o, saberão dnr o deVI-I base' a inquérito administrativo, bas, E, faz inaugural' essa Estruda maçao ele limites, do mesmo pa~ô()
do aólhimento a éste apêlo, restabe- I JJ1ra jcgarna rua, na misél'la e cOg?o,~ll1ada de :'~stl'ada da Liber- llU" concorua com a COlllitrUçW. :te
lecenc[oaquela llnha., . ~la vcr"onha, dedic1:dOS traba- taçao • Foi o llllOIO do' desentendJ- varü,ntes e com o enl'lO dç .tr~pas

Era o que tlnha a dlzel' (muito I lhadore~ e suo.s familias, :11ento" por isso que, paragarantla para garamí-las, dizendo, ao d~p01S,
bem) , "I Ante êsses fatos, e as cO:lse-

1o

a vaI'llmr-e, passou o GOI'êl'no Mi- lJue tudo não passa ele senc.onallsmo
quênclas já. trágicas ocorrldas'lneil'o a movimentar tropas .pll'a a ela iml)l'ensa~ GonHal' em qll~m'! NO

O SR, NOGUEIRA DE REZENDE: assume o Sino dicato o seu 1.103tO região contestada, ji a.!!, se encon- ::;upl'elllO '.l'rlbunal Federal.que., com.o
(Lê a segu:nte comU/:,ica.r:ão) - de l:oll1'a e d~ combate - C~lO trando centenas de 1Jomens destaca- cml~ na Assemllléla do Espírito Sa:1-

Sr, Presldente, Srs, DepUtaCios, O i sen1Pl'e - à f~ente dos tra:'al a; idJS do 6:° B,atalhão de, Infantaria to, o' eminente Deputado Eul'lcO Re-
"Jornal de Lafalete" e o "Metalúr- I dores na, de,fe,_a de seus dir"c!t?-,! da Polie:aMIlltar de Mlnas,_ aqua!'- .zenQC "vem transÍormando os VOIU.
glco", que se editam no Illterlo,r de i de 3';1a. dl~l1ldldnd'~lfc;l;~ai~v~rS~~ i telados em Governador Valadarcr. mes do pr'oce.s.so da açâo Gcmarcatô-
)\,:!in:s Gersls, nctlClUm o lmPledosol Dvf~~~~a d;1.:~~bra da C1a, [I sendo .que. Se 'enC-:lntra de pronlieWo I'Ja em. ,ral'e<seil'Os para o. S0110C!a.
proc =S51l utilizado por, ~lma gran~e ~~;:i~t01~ol cO;ltl'a os di;'e1tos e a tropa aqua,rlelada em _ 13-"10 Hori-. ~ua protelar,ão e do ~cu lndlfcrentiz-
emp1'~sa - a Cla, lVlel'ldlOnal de Ml-, a- djê';nidade elos tl'ab~lhaclores, ~ ZQnte, ll:clushe o B~talhao de ,G,uat·. mo?" Cc:1fial' em qu.m? No Poder
Nr::v':'í.o, ,atelite da United Steel, Pl'()te~ta veementemente contra I das, pala O qual ja fOI .i'eqUISltado BXf,CUt!I'O, quando, nesta Casa, J::I. f01
Cor]: Jration - para dis):emal' velhos! o' meio utilizado p1'a coagir e I combOlO da. Estrada ,de Feno Central ctee'larada pelo emInente Lidei' da
serv:dcres seus, ! pre~,ionar os t.rab,alha:lore,s: res-I do" .BI'MiJ. Elsa" a situação, pe,lo .que Maior.a, a propõ;;;lo da. ínva,S,ào, do

E'natural que, depois de mais de \ i di I d zwm os iOl'l1a p 1 ti
20 anos de trabalho em mineraçã'c, pol1.'w,bHiza. a Cla,~, erl ona 1 '. , ,s e e ~s nO Clas que clClll.ClllO ,"o 110Qr,e JJej,lucauo!enoJ'ov
111anei ~ndo picaretas , alavancas e pcla vi::a dos trabalhad·ores, ao .me ~.hegam de. v'.'tória e de COl'l'el.i- Uavalcolltl, "a ,'nenhuma re.spOll.sab:-

• d me~mo t-emj:o que ~,e sol1darlzaglonarlOs da Z~:10 confhgradl, Dian- llàoC;' dé;;.ie P.:lti"r 110S acontecim<:l1-
~:~~~:;nJ~ar;;~~~e~~'reg~1nel:agtes e~; i com.. o encarre;;ado e~nulo. ]"u-

1

t.p de sUs ~'ra.vldRC'=' im:)õem-6e 11.,:rcl:lI_. toS'''''' oom.lat. em C):.tw'm, :::lI'. p.r02Si-
minérios, oenef,iciando, pela esc.olha I gusto dos Santos: adverte aos das ur;?ent-es a fim de que, mais uma ciente? Num Go."2r,,aGo!' que sopra.
e luv"G'em, o IIllllério d2 ll1anganes, o trabalhadores sobre ao,~l:~ma ar- vez, ~ao, se' registl:e" na.qucl~ pedaço as claras para ·1,lo.;lcr as ~condlC1a.s,
operir:o já ,e ei1ccültre ca!1sado e mada contra sell~ Ir.t.r.~"es,: os dD B.::l.Sll, o, SaCl'\.lclO de v:dc~ por lJue f~la em paz e concordla, mas
com a ~ua ca;Jacidade de trabalho re- concl~rna, a_ tQdos, a ~e UlUlem, \ cl~lpa do desmlcr'êsse d.e UI1S, d.a .In< u"'e 100 senlido " d~ dlV2rgéno.ias e
duzid<l, 50)) a dlrecao do SI.ndlC~1to'l ~'e: curia. de outrllS e de irr,sspons"bUl_ iJ.~l'i3SU"S, que aparece no Rio com

Pat,1 livrar-se désses operários, já lt)t;!rem, na defe~a oe SeUS r \ d:l.de ele muitos, Ce:'to ql1c'~'a hora i);ldeS dao'ua p;ll'J. apa:;ar incêndio e
ccnsid~rados i.ndesejávEi",· daopeis de l'i:~;e~, de to,;ta~ ~s formas que.e !'.ao .comport.a ap,elos 11 ,~\1stjça ou ao I'al a "C;'fé "al'J" Pll' .. meter gazo-
terem dado a sua .viC:a. ao p:'ozres,,'o /1_... /o1lt! nbecI·lssdaTl~s. ~.o· I one-tos 'I prs,~:dell!.e. Jusce.Jll1o KI1Ol'schck con.lo 1.::;1, 11a lo::;ue:ra? NlllO "iupr.';nno TrI_
d • 11'ul "ell:1 e"rann'o pro Os ra o 18 01.5 sa 1 - o foz o n~bl'e co'o~a F'O'I" n b' .,' - I r. d-a eaipresa a "" ,'" - e l'm~rem rl~Cl'OS:lmel1te suas ,e •• ,.~ _" lano ••~ m. DUlla1 que e:lp"nrnen,a a sOur,~O ,"
cesso foi põsto em prática pela sua t cf' s ,- Q. ' pOI isso que aquela na.» irá ~oluclQnar qUCSLÕ~S pelo. 'prolongamento lndetl-
dixecâ'J administl'ativa e juridica, êi~e~Úlo não come nem ven-] eJ?l horas..Q nue não l'i'solv~Ju em de- melo cta espera'/ Nurn P:ld."r Execu,i-

Aó invés de indenizar o operãrlo, ce "u expnrt~, minério, En3.0\ cenics, e I!s~e, de tal. modo aéreo V<l que, em l'ace de YlolenclM, cm~
como manda a. leI. acharam melhor servirá de "bOd'e expiatório, para anda, ~ue nao haveria de d~5l(ar as bOl':1. organlzatias, cruz:: os, .bra.Ç~S
fazer pressão policial contra os po- para ninguém,. . . nuvens para pousar numa reg'llJ.o onde exhnlndo.~e a. qualquel' l'Cl'lpOnSaOlb-
br~sâ c~reiro~&"unda vez que tentam Aba;,'(o a opressão e aS> pel's~- exist~ um problema grave para s~r elatlo ,diante da ação de seus servld,)-
êsse Ílrdecoro -processa. ninguém, ~OlUClill1adn de pronto, E a Ju.;ta, Se- !'e.s'toma um a vJúo e segue para os

Desta feIta, encontraram um dele- A~unlão, faz a força. e garanti- nhor Presld~!lte, a. ,grande eulp~ do al'~,sem pensar que. dêsse modo,
gado de policia, vulnerável ao 'su})ôr- l'á a. vltona! estado de bellp,erâllClfl em qu~ se acha não tlll'de o País a ir pelosarc,,?,

c_ no, ql.:e "eprestcu a instrumento de Viva o oomhatiYo operariado a zona em 01.1estio, cabe ao SI', Ju~- Confiar em quem, SI'.. Presidente?
r-erw'tulção. Eêste um trecho do no- do . Morro da Mina: de r.~llno K11bJt.!chek, que 9lnd'l não tel'e Resta. o Poder Le;:-lslatlvO. Mas êsw,
t!clârb: C,; La.falete, 13 de junho tem!,o de a'lSumlr o Qj)vêrno para, quando já não 6e I'~p<!ltllm as Imu-

"Sindicato dos Tra'balhad,ores na 195,. A Diretorla" 11."10 menos,'cum,'>rir a~ pl'Orn~ssas Que lllClades dos DeputadOS e quando.1Io
Indústria da Extração de Ferro fez :~+mo candle fl,to, Longe c1,c~ fo tcs sua' inviolabilIdade jâ esteve a pique

e Metais Bâsicos e (l. ~nte da l".!~l!dqde delxa SU:l de &Cf ne"ada niíO sei .:;e terÍl fór,as.
De 'tafc,lete chega a notícia de qtle E:~c~lêllcla 'lue tud·, neste pais ande 'pa.raevlt~r que estale um conflito

Compan~leiros. ésre pcbre operál'io, 'lue ~ntou o 11 ,m3tl'Oea, ao R?,~'" do~ ventcs, à que se arma na zona contestada do
Desennodela-se novamente sô- ,~uicídlo em virtude da Injusta pres- mercê das nuvem, E P o que ~ vê, Espirito Santo e Minas Gel's,ls, Sem

bl'e os ;;;"abalhadores da Meridio- são policiaI que sofreu, acaba de fa- Elll plena eapitRl (\0 Pais, Invadem- poder apelar, sem poder confiar; te
nal a opressão dos patrões ame- lecer. . ~~ domlc.íItM, "oh )lr~t~l\!o de. deci- rido e ouvindo falar em cansa,~ de
l'icanos e di! seus prepostos bra- O Delegado de Policia, infeli7.m~n- ,~oes dJ\ Jl1,~t''''q, F., no intp.r!or,COlllO condescellciênc;a, na voz de um :uepll_
lllelros, Tentam humilhar, des- te um bacharel, depol~ de insistentes Ie~t?mos verifIcando. !nvadem-,~e ter- tado mineiro só cabe ao meu Estado
'mol'alizar e levar ao c1ese.spêro pedidos feitos ao Governador de MI- I rltórlos, S8m Pl'ete~(o algum. Calmos re;;lstlr, resistir como declarou o Co
velhos, hOnrad05 e dedicados tl'D- nas, por mim e pela bancada repu- no r~'!lme d, vlolene 1a, tudo noden- ronel Pedro, Maia de carvalh{), Co-

llalhadores, através de inlquQ In- blicana nesta Casa, foi afasetado, do fa·~r C1uempos~111 baionetas, ca- mandante da Policia. Militar do Es
quérito ]::oliclal, instaurado ape· deixando finalmente cm p.az o Mu- boenc1.o a06d~mR!, ~l)enas o direito de plrlt\) Santo e da tropa capixaba des
c1ldo da Cla, para apurar preten- niclplo e os operários do ..Monoda csnel'l1esr, E expllca-,se esta melan' tacada na zona conflagrada: ..... "NãO
10 desvio de minério. Mina, c61lt''1. r~alld~rlp. (lom frBEcs enmo psta, daremos umpas~o para a agressão,

Peitares, encal'regado~ e tl'a· Mas O inlquo processo, usado pelos do C()l'l1nel ~tol·h Mondes: ", .. nln- mas, se agredidos, reagiremos àaltu-
balha<iores da pl~dução são Je- Impiedosos patrõcsllão. pode deixar p:l1ém',deve lO:I1OI'r.r· oue ~Ôme111t:: ao ra, defelldendo os n'o&'losdirelto~ e :J.S
vados, n. comando, li Delegacia de merecer nossa veemente repuls<'. EsM.do compo' e o uso da vlo.ellcla nos."Ias tra.dlções de povo civillzado e
de' pol!c1a, e. ali, interrogados, e condenação pública, Leyem a ri- organ,lzada"," '. Independente. E jarnals nos ,rel1d~rc
horas a fio, pelo sr, delegndo..e qu~'.;t do subsolo, mas nao anlc;u1- ' A téc:licaqU2 I'alp para aqul,p9.~a mos, estando dispjlStos a lutar. até ao
peles representantes da Cla, lem os humlld.es. op..eràrlos, UW'Ui.O\.all há-de. ve.ler também. Por i~so a último homem.!" Essas palavras tra~
(Dr., Newton, Dl', Sayão e Dl', bem). , estãoemtll'egandoasautorldades mi- 'duzem o llensamento de todos os es-

, :Frllnêisquin.ho). , O DEPUTADO SR, OSW,lLDO I. neira.s, E em que eOl1sL~te ela? Em plrlto-santense6, fiéis. à memórla de
. Estão colocados, todos os tl'll- LIMA FILHO PROFERe DIS-I transformar a fôrça em lei suprema, Domingos Martlns,p'ol'que _- e l'ep!-

'baUla.dores da produção,. sob sus- CURSO QUE, ENTREGUE A. " em fechar os olhos à C.onstltuição c to o qUe disse o Ilustre De,!l,utado, ll$-
peita de roubo, Inslnua.ção que é "'R • I f I d -, E I Re d é ch.~ad:l.a'epel;Jàll, .com .. veemêncla e re~ EEVISAO DO ORADOR. S.. ..... I fincar' o 11110. na mira do uz l,em i tu U.... UI' co . zen e- ..,,' ':1
l'olta, ,por todos os operáríl>s da ""UBLICADO OPOr:.TrJ;;A:~IENTE'l:l\'r~r sentcnças com' a ponta da· n il-:.r:1. decisiva da honra, da d fJ...
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(,:Ide e da vergonha dos capixabas Itenho connecímento - a imprensa do tlvo, dcselaria saber as razões que le-I presentnntes do povo. Elltl'(, ést.s
Li"'.,,,. iortuosa ouestáo ." \Muito bem. IMa,ranhão o noticiou - de. que os lJ'l- varem ri Mesa a não dar connecimen- ! está. .° da formação de ljckrc:.5. cc.n
F',i://(1~,) , ". receres do C011Sultol'-Jlll'i~ic~ dJ CJn- to à. Casa de tal ofício, e;uereputo I cursos técnicos e prátícos e OLl::'c-

'- selho aas Caixas Economlc~s e ao deSaténcillso e acíntoso 80 1>rio d.os I'.f.orm.a Agrária, em moldes. c:·.sICI~':;.
O c::a, ADfL!O V!AN}.: própl~'o Conse!ho. Sup~rior das Caixas 81"s, Deputados, os quais, ao aprescn- Passarei a ler, S.'.P,·e~ià2n:l', .;:'

~ IEc.onol11:cas sao contrários à mallClru tal' seus requerimentos de informa- síntese das ccnciusocs .do VII CO'I-
("ara lm.~1 c~m7'nica0clo - sem rc- I por que foi feita a pleítcação cio em- cões, ínzern-no im1}uido.ç dos bons pro- I g're!'so l'acioml dos oírcu.os Op~l.t

L:":O (,0 úm':ui) -: Scnll~~ F'l'2:;,d~n- 1 pl'est:mo: o pedido deveria ser enca- pósitos de se elucídurem nas qUC5LÔOS I rios. no JubiL,u de Prat'i,_ do Mo\!-
hO, [;\:210 t·l'a;"cr míuha ll1Lc:'alEolL-, mínhadc it Caixa Económic3. Fedcral que 111es são afetas, (lliuitobem) mente CircuJ:sta,
l..;;l'c;ude ao movímenrc há pouco I' do Maranhã) e, depois ,ie estudado, O SR, PRESIDENTE - A Mesa vai .. ,. .. ,;- tI 1 I
u~te!,r.[io peics .?"-l1cáriOs, brasíleíros, vir ~o .Conselho SUllerlor das Caixas mandar verificar pela 8ectctarfa. se S,ntcse ~ .conc1u.\oes . ~ 1,~
em estes reivmuicam salános. IEconllIDlCas. Na espécie, teria de pe- tal oficio chegou realmente à Casa Congrcsso 1> ac.Olua ""s Cd .cuo' s

}Il\ mu.tos anos venho acompa- I d.r-sc a aprovação do SenhJr Mlnís- nos têrrnos em que a publieacâo Op1"anos' do J 'LbltBU." e IJra,a "-0
:',!,~Cclc as lut:as da nobre .cl~S"·2 ,b:1;1- i t1"O d~. Fa!lCnda para a concessão do Ianunc.a, parecendo-lhe, entretanto, '-M"c ",me/tia CirculisW,
cana c partlClpel. em POl',O A,e~.e. ! Wl11l't"timo, que a nota nao tem cabimento. 1." Tese - Formuctio elc Li-
o e várias reun.ôes , P[l11~nvn, n.3S1n,1, i S:onh0r Pl'esidcntc, 560 íato d.e se O SR. ELIAS ADAI:~lE .--Muitú àtres. ~
conhecer do perto e totalmente a si- I vír d retr mente ao S:nhar Mlnistro agradecido, Sr. Preslclente. i - Há urgente neccssldade do
tual;üo dos b,mc;,rio, naciemlls, El1- I da Fazenda pedir mande S. Exa., que :M,orime.1LD c.rcunsta criar cur-
ircianto, lendo,. agoru, subsrancrosc I a catxa E:onô.nica faç.i o ampréstí- O SR. GABRIl::L HERMES: SOs de formaçao ele líderes:
trr balho 1>rOdU~ld3 pelo Dcp?rtumen- mo, Já c;,tá a Indicar que a clisa não :.: - ÉS1A:s cursos devem ser
to do EstatistlCa e Estudo, Econôn11- é lá mu to criteriosa, (Para uma c01nunic(/ção) - Scn110r criados. na medídj, do possível.
c _i, do :S:llcLcato dos E:~lj}regacl<lS e"n i Dando estas íntormacôes a rr ais 1, Pl'cs:d.ente, quero registrar nos Anais em tocos os EstadO$;
;::,;cai,elecilJlentos ].;~n:ál'los do RlO" Casa qur ro diz~r que o Senhor Depu- e.:l -Can'ara o êxito alcançado pelo :; - Desde já, o c.irso criado
':~:iLr3 ()u'e :I situ-ção é muito pior. : tado Cil Oarvalho não ~a cidel1'eu I VII Con2res~o Nacional dos Círcvlos na LsCOJa de Liúere;; upc:ánO&
O tl'"bulho em aprG~o all11ha dados e •das acu.:ações qt:e a impnnsf\ do 1I~· I openírlcs .do Brasll, entidade que l'eu- aoUo d~Jandro asse~,u'al'á,
,:c:ncl1tos que, pe1:l g'ravld~.de que f';.n- i ranhão IM tem d:l'igidJ é da qU.e nz Il:e, 40() nul t~'abal1'ladol·ts., 1101' li aio de bou;as de eS1uoo,a.
ecr:'"m, merecem e~',udo e lllca ta')Lo'l clenté a Câmara, As acu,açõ?s se l'e- O condave encerrou-sa no dra 18, neqi..:ncia. . aos candid"ws dos
l'::o apenas do Governo, mas wb:'etu- . sume:n no seguir,te: O S~nl1ol' Depll- com uma solenidade da.s 111ais expl'~s- Estadéis,
c'" dos ba~qudI'Os. ' Itado Oid Carvalho e~tava in~ereS5ado IslvaSpe:o seu alto slgnl!lCado ~oc1a1 4 - 'l'ais cur.;os serão teór:cos

Senhor Presiden.te, desejo ardentif- €l!_ o\:ter empréstirr:o para u:na fi:'l1lrl i c, hl:mano. Na A,B,I" sob a PreSi- e práticQs, prf:vcnuo estág.CJs du-
r,wnte que Deus lllspll'e os HIll,~t1e:-1 d-o- Ma:'anhão ·e,. em paga de seUs se1'- i dencm de SUa. Eminência" o Cardeal.. ::a~lte o tel.:po de sua ou: açáo.
ros para. qUe el,c_~ntr€l1l, nE<ita h?:'~ viços, l'rceber'a da el1lprêsa teneflC'á-

l

'Dom Jaime. de Barros Camar<"L e a. 2," Ttse - C;rclLlos RUl",l1~:
,mbl, Ull'..a SOlUÇa0 l1um'm~ c .cl'lst.a ria um jomal pra realillar sua pol!- prcs.tnç~, do M:nilitl'o dt?, Trab.'1lho, 1 - O· VII COI,gl'esso Hacio-
pa:':t os problemas que ll1LranqUllh:am I ti?a no Estac1) e a rádic diiusora ,:e Sr, !,alslfal Barroso e vanos repre- Dal d'3s CÚ'culos Operários acon-
>os "ens amWm'es dintos - O.> ban- i sell cOl'1'e1Jg;o:1ârio teria. de r:raça,ll:n ,scnt~nte.s dos órgãos ofici,ais e ~Ie- lle:ha e incentiva a tOl"lllaçliO com
c{''',i'os.. Illr.1 Dn:!al' 110. cdifkio em qu~stão, i mentos, dos Círculos Opel"ál'los de todo lll'gencla. de Círculos ou Nucleos

A1l:'oveltan:lo a opo:·tun'd~dc. envio para Instnrar seu auditó;'io, enfim., .os 1.0 B1'asll,. aentimos a importãn;lla 'fX-. Rurais, atendenao sempre cie pal:
i'. Mesa 11:'OJclo de lei, ,no F,nt'da, de IscrVkos d"l es1açüo. t1:aordinarla ele.ssas organlzaçeo~ ope- ticulal:ic:ades regionais; .
l'e c:ns':i~;'Dl'.emse:;Ul':ld<ls d,) Instltu- Senhor ?res!dent8, esta é a acusa- rU'las e. ouvImos ~8 eonc1usoes da 2 - Ficará a clü'E'Çào da Con-
~'0 fie L\)O~entr,dJl'ia c Pensões d?s I ção e des-:.iava qUe S. ExR. trouses~e I C :ncla1"e reali~ad() ncsta capital, que f~deraçii;cINacional dos Cu'cLlos
(;Dll1erci~rios oS e!!)pl'eg8dns d0l112Stl- ! à Casa o parecer dO Conselho SUP2- i trago ao conj]~cl~·~nto desta. Casa Operál;i~s autorizada a regula-
[;'S, Aflgura-se-mc. ocasião. - jn O! l'ior das o".l:lZS E;conõmica"., () pareceI' , "ela sua importanc:[l na estrutUl'a 80- mentar a particularidade d()s
l,c"cmos tur?e, alks - de se lev~rl elo Consll·t,or·Jurldico do CJ\lselho e, Iclal dp_pa,s, seu Slgnlfic~d~ :na sedl- l;u'oulos Rurllis;
ltm !lOUC) Cle amparo e de protl?çao, se possil'CeI, a solurilo da% ao 'caso i tnel1~:açao de uma C(Jnsclrmcla elos le- 3 ~ O VII Corigresso Nr.cional
=,as cmp:'egados domésticos, I' lle1a Cai::a Econ6r.l!ca Fr1erai da' ~itimos dlr~i~OIl dos trabalha.dores e êos Circulos Opel'ários tieclal'a.

V,llJo-meail1da, do ens.ejopara 1.taranhlo, p.Rra q\l? flcas'se. eviden. ; ele suas eonquj~tns no terrenq aoeial. ce justiça e neceSllál'io a Hefor-
apr"'-entl1r I'equenmento em que so- c'ado l'!ue o empn"tim(), nls bases I V.sta Ca.sa nno ,podi:! d2lSconhecero mr. AgTul'ia, VI) Brasil, em mol-
lic't.o o desfi.rqU!vament" d1 Projeto fugeride,s foge à.~ regras nc'·mais. e movimento circuhsta que se implan- des crilltãos conform~ a (Íouu·.na
n," 1.185, de 1951, regulam~ntando a :ptenta "ontra os interêsses l'.a Caixa tou 110 Brasil. ÉSse .mo "limcl1to .teve que Oritl1ta O, movimEnta cir-
p:ofissr.o de corretor de imóveis. iEconôm:~a Federal do Mara11háa que ,inicio no Coorá, em Fortaleza, em cullJlt<.;
r:illito bem). Ia esta altura, estarir\ pleite~nclo, in· 1915, SJb a orientaçõ,o desta fiiul'a . 4 ~ Fi ,.>UIve igualmente dar

!llclusivc. a cOl1ce~séo de um emprés- estraor:linál'ill, o Pe, 'Guilherme divul~ai,~" élL'ilt.... última deUbe-
O SR, CLODOMIR MILLT:T: I:i010 pua construçi\o de sua r.ede Vae:;sen; CO:l1 a Funela-;ão do primeiro :raç;io los :.. ,;)_ "uaie:; públicas ela

,_ ' I própria, scm' obter o p1ácito do C01'· Cfrculo Opertrio dI) Brasil. Em 1932,
,\?~-~ uma cOm.u11.caçuo -sem. re- 'selho S:lpcrlor das Caixas P..conúml- o.Pe, Leopolllo Bl'entanto fUllelOU (.m Pá.ria El'''"" oi,

1'''UO u.o em.dor) - ~nl1or }'reslClen- Nnm ~stado s"m luz. soem á'~ua, com 1Pcl(}la:J, no Rio Grande d:> Sul, o 3." Te,,~ - COll solidaçíW ào
1 • s'a tn 1 o C ' uan ' t d Í1 A.;v.vimc~<" ",J~ Circulas O;ler';-:c, 1';'0 e • VI', on _ll"n~ . a:." q - U:U Slssmae es~otosp:'ecJl'is"irno, C 'Cul", Opc:'ário, com;) Objetivo de 1iDs: • ~
!J{; o. SenhOr D~putaao CId Car,va1ho em C1UC faltam ('a~as para os ·hum:l- .. dar ao trab= lhaéOl' nacional uma for-
CClll.~U • a tl'l;)una, Ouvi, ]lQrCp1, a des o):'~r{rios. o Senhor Cid Cal'valho maçáo crlstli, em oposiçrto ao el('~en- 1 -E' ~e necessidade. Pl';)-
J:'rmC:llçU{) de seu dlSClll'SJ, a',:'aws d€ ~uel' r d\'opar vul'oEo emJ1rést',u~ para volviJnento da ldeobgia comunista movor cac.a v~.z ma!s ~ UnlCll1de
U~M {n11E1:0ra desta CapItal L'. Ouvr;- se construir. o P::1:1clo d", r:ádio na (;U~. ent-1-o: começava no B:'asil. . da doutrili~ e c1eação dJ Mo-
t:O-O, sen:i qne S. Exa. est<.va.· hesl-I C?p'k,l' ma!'fl.nben.o~!' ' Em l!37, Sua Emiaência D:>m se_vimento Cjrculi~t:\, o ljlled~\'e
:.:lht? pJl:CO se?uro me~mo pas aflr-. Basta is.'O, Senh)r P:es!:lel"W, pa"a 'o~stião I,emc, compl'ecndendo o scn- S31' consE:;uido originitrJ<Clllen,e
1::n~~es Cju-e f ..Zl:l. CI:e.!l"u::. a co,~clu-I·l11.ostr1.r Qt:~ C'J~a;~;SJ .~é o De:;Jutado t'do a (:le\!l~a imp:>l'l'âncía dos Cfr.- "'pela Con.ecleração e su.)leÜva-
f~,O CI~ C!uc a nefesa.n;\o ,e. a .<:t.m.cen- C~d C::U'valno. (JI:1wto bem) , cujos OP~l's.l'JOS, convldau o pe, Br=n- mente pcl:,s Fe(;t:'l'aç;õese CU"
t :, re:} mencs :I ,1'111111 nao tllll::1 con- /, tano para estender o movimento a <:ulosOperüios;·
L;J-l:e.o. C<l~O nao deve tcr cO~1Vcn-1 OSR, GABRIEL HERMES: . lodo o Brasil. 2 - Os,Círc\llos Op2rârios
c ~J " ~12o.n;05 tomal':?m cOnhCC!lllel1- . • .. Em 1939, :funda-se, cm Belém, sob através do. trabalilo àe militan-
1:.:, drcs "C\!S2~ôes t~n.21das à N~çaJ.. 01 Sr. Preslrl,ente: p:;ç.:) a pa1~,';ra para 2. ol'lentaçr-,o do Pe. T;ago Wãy, qU€ tes bem f,ornmdDS e ::~Í\~ose
f~".J!O~' D~l)utu.~o Cld Carvalr.J !1l111-1 Uma C01hU'.1lcaç:.:o, dentro de poucos dias vai cl>m~m'l'r.l' sob a o:'i€l1t:lç:-o de um di:'igtnre
t~l'·~e a c0nfnn!nr aue intcrvelQ e I . , o scu jubileu de prata sacerdote de.. devem intensil: :al' a ação de
I;sLí .in!'.?l'viJ1~O ~a ob!,ençf:Q de um O SR, PRESIDENTE: d~cado à formação do' operariado de llEne:raçáo do Mov;n::emo C~l'-
unprr,tl11l0, JR nao mais pal'a a frr-, minha terra o· Círculo operãrio de .<:uli:;:a; . . .
r111 Mo:ais &: eia" de São' Luiz do E::tá fll1Q:; li hora d() Pequeno Ex- Belém, ' 3 - ne1'3 sel' promcvida .l'~OS
Mn,m1hão, mas p~ra a própria .Rádi<l r:edlente: '.'!ao PO&o sacr'!Jcm' o ,tem- Em todo o Br~~il, h()jc, exlsj'eln CfTCl!OS a cl'iaç"'" 'ia .ala Mv~a
D. U~?'7 ~o ~st.aa~ d~ Mt'.l·a~hao, de PO dl!. Olar,or inscrit.o palfl o Glande cêl'C:'1 de 320 Circulos Oper:l,l'ios rom e In,antil; .
»,"J ).euaaa ao D_?~.ad() R".munClo Ex]Jemente. . ' pro::imadamente 400,CO<J associ:llhs. ~ 4 - E' Ul:gente li. cOl1soHdaç:.o
E,.'êlr,r. 'st1" corre1lglJnário dJ PSD Tem a palavla o Sr. José T9,J.u·;~O, tsse.~ Clrculos se cons"tituem em Pe" econ(;mica do:> Mov,m<:mto Cl!-
n~rallhense, , eler~~õ;;s que têm co'mo J'gáo m:í.xi- cu1ista e pela lllcr.salidac",e é.o~

S2nhCl'P::'~s!dente, :'. C1taçlíp de em- O SR. ELIAS ADAIME: mo '~ Confederação Nncional dóos sócios dos' Circulos e peli', cen-
~ ;"Csclm:.,:: ant>2rlor~11cnte Concedidos a, S p'~ q t .. 1 ,.. CírCl)los Operál'ios, sob fi Pr~ideneio. tüblli.áo estatutária' do:; C,rct,lGS
J\..'".SDC.!I· ao. Co:nerc;al e a-~ G:'ê:l1l0 r.i- I r, .. leS., en e, p~ço apa.J.' I" para do Dl' Max Monteiro e aosi"t~ncia F ,. -
lc:'al p.e~l:eatlVO F01'tUguês n'<o IXlde Iicva~tal' .um:: Questr.o, de oldem,. com Ieclesiástícad() Pe, Pedl'o Vel::.so. ~~der~~~r:s~oes. e d,o"tas. as Con-
\'n' em socorro de S, Exa. Na o,ue1es al1to.lzaçao !l() oradcl, Admirável, náo há dúrida, éêsse 5 _ Convem l'ebularizar c di-
cn.sos, ~s prOtlcst2s tinh~ll1 sJd~ enca- O SR, PRESIDENTE: mOV:mento em. todo o· Erssil,. reali- :fundi::' a Contübuiçâo Voluntu-
rl11l".nda~ à Cailes Ecol1omic::l co Ma-· ?.and() uma obra social das mais Im-:riac:rculis~a iI Confed2raçÍ\u".
rflllh,'J, que. eEtudand.(J-as e achanelO- 'rem ,a palavra- V. Ex,a, port::lnte.!' para a' formação do noss.(J
:';" r!1ql1?rll'fl.das na,~ normas lê :ms e operarhdo, a' implantaçõ,o, ela justiça Er.a 0, tinha a, dize I'. (Muito bemJ.
c:Pnt:l'C) dos lnterêsses duCaixa, <lS en- O SR. ELIAS ADAIIl7E: social e a. harmonia das classelÍ .1pe- O SR, JOSE' TALAP.ICO:~
l"lm:nh:1l'a. Com.parceer fav·orãnl, ao rárlM e patronais. em nosso pa!:1. Sl' •. P1'es!dente, al:tc.; de iniciar
C~l'J,~lh() Sl1pel'!{J" ~I~S C:lix:?:s 'E'conO- (Para lima questão de orde;/t) (Sem Tôda essa obro. levou a que o go· i
lT::cu;, que as dderm, . l'e'visão, do orador.). _ S,l', Pl'er.idente, ver.n., da Repúbllca co.l1cedesse aos meu dscur&o, d€.sejarla dll'igll:-~e.

. . à. Me.sa.. solicitando provid~ncias a rES-
);'0 ef.;;o'lll'c~211~e, oue se vê? E' o .~. rey:staO Cl'UZell'O publiea uma CfrculqsSoclRis a c!,rp.ter ele órgf\os peito de dois ~untos, Em primeiro

]1:".)):8 De'1utado Cid Cal'va1ho ll:e:te- natl10nde afirma. que o Sl'. Chefe consu'tivos d,o Mini~tériod() .Tl'ab:l~ I· 'i" M
~,Tllia, c1irêtamente, d) Senhor' Mhlls- da qasa CI;:ilda Fl'e.:;ldênclrt ci~\ ,Re- lho. e ocn~idcras.~e a confe.dera~ão ugar. lleo.X1a ,,' e.sat.omasse na
t:'o da I-'azenda a concessão de um pú))l:ca em'lOU ofielo ao Pl'eslder1,e"'1~aclonal dOS Clrcu10s Operfu':os, Pl,- J.~vlda cons!del'açãc nOssoRe(jueri~
em)r~st.'.m{l . 11 R:5.dio Difusol'a,. de da ·Câmara d..0S, Deputados, COlUunl- !idade de l'ec'Jnllecldautillelade .tú- l1lentode InfOl'mações 11,0 2,453, de
c'Ol'l'cl'll'tonál'jo seu. pa!'u constl'llçáo cando que nao. mais l'esp,onderi~ a bllca,' , . " julhO de. 1957, endereçado ao ,DASP
ào[) Pa1ác:o c1aRé.dio, em Silo Lul3 do requerimentos de mfol'maçao assma- As: tcsp.s aJlrovadas no VII Cc>n-. s6bre o."pro~ama dOCOllCUl'W pal'a
M:'I:'anhf,o. T~rla entf'.o oSenl1Or Mi- dos pelos. Srs. Deputados, F01'l,lu1a- gre~.>;() têm grande signifíca<,lãtl no fiscal' aduaneiro. TranseoIl'i<:\(),tan
nht.:'o (':1. Fazend'1 mandado essa I)r()- l'in, lntcl',])elação à Mesa. no sentido momento presente,·. pois dizem rf'S~ to;tempoea.pesartle ter sid:J.vent:-·
)J'0S'ta r.:lrn ser ~s~!1d~da nel0C:Oll.~e·ho de fsclareecrse é vel'd[l,de o que diz I )Jelba problemas discutidos el<!vnn- lado: o 'assunto várias vêllCS neste
:::I~l:'er:::' d~s C~:l:a.~ E:)Ilõ:n!cas, Jã. a revista O Cl'uzclroe,elllcas~' 'll<ISi· t tados desta Tribuna por Vári?61'e~ plenário, não recelX!lllos l'eS])()Sta . .0
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IIeGundo CU.o/.) diz respeito a questão I direção do Partido Trabalhista Bra- Ex' tira A, eonclusão do que vai no' su,,/; aWvidades paralisada. depois, no
ie ordem por mim ievantada 1I.lJi~ ISlleiro. Oovêrne , mmimc, por 30 dias.

"Casa, relativamente ao Decreto-Exe- Esses problemas 'precisam scr 51· ° SR. JOS€ TALARtCO - Isso Ainda no dia d- ontem. verlficamo~
:utivo ,n," 41.8j'3, ele 13 de Julho d2 tuados nos seus devidos termos. A, é demagogia autentica dos elementos q',:C 06 metalúrgteos nrmuram em se.
1957. Laíxado pelo SI', presiclen:e da classes operárias encontram-se asn- d:! Oposição,., parado cerca de 18 acordos com 011
República e pelo Min:stl'D da Fazen- xladas, dado o Incontido aumente do O sr, Frota Aguiar - Demago- omn-egadores. Muitos dêles aOO\'1'e.
da, na qual ecnsíderumcs que esse custo da vida e a insuficiência de seus gia?! ram à selie doa Slnliica~ sollcitanclo
texto de decrctc-execuuvo não con- salários para' a manutenção própria O ::IR. JOSll: TALARICO - Dema- OI; dados e as bases para estu~-!OoII,
dlz com os normas legislativas e in- e de suas Iamíllas. ll'Jgia! o (JUe não d~ixa dúvidas liópre 'O 1n.

'~ade, alérrr do ma.s, atá atribuições A"ós a ultima decretacão do salá- O Sr. Frota Aguiar - V. Ex' con- terêss e da expressiva maioria da in.
que não são do Poder ExecutivO, :io-,!l1inimo, e antes mesmo da apro- sldera dernngogiatruzer para aqui de- düstría meta.úrgíca, mecânica e .~e
para le,:;isl~r em matéria que fQCdl.! vacao dos 110\'OS níveis. as cln8se~ pa- claracões, ele autoridades? materlal <Mtricodo R:o de Jane1rll
samos. Fora'n o Presidente da Re- tronaís, sem que o Govêrno tivesse ° SR, JOS~ TALARICO - Dema- em resolvei' concüíatónament-, co~
públícn e o M;ni~ll'o da F,1zcllda lu- possibilidade de conter o surto de gcg-ill. corriqueira, repettda díàrlamen- 005 trabalhadores metalúrg:cos" ,.
dibriudcs na elaboração do Dccret" aumentos, majoraram os gêneros e te nesta Casa. SI', Pr'Csidcnce, outra gre..e que

'aludido, produtos de tal forma que ê:;tes!l- O sr, Frota AflUiU/' - Leia então írrompeu desde zero hora de ontem
Para melhor elucidação da Casa ;;aram fora do alcance da bõlsa do os jornnis de hoje, ~ a dos trabaínadcres na mdú5tria.

releio o requerimento que encami- ,raba!h,adcr. ° SR. JOSI!:TALARICO - VO'lSa ele calçados. Quatro ou seis reuníõea
nheí a Mesa a 18 de julho de, 195i: S~ rõsscmos relacionar os prQOL1;o:; EJ,.celêncla não aponta, e rnabsoluto rorum realizadas no Ministério elo

~ g-eneros maloraeos. 11 elevação do neihurn pronuncíamento oficial do Tl'atalho, v9.r:Os prazos foram :;QUel.
"Senhor Presidente: -usto da vida, não só no DIstrito G<lvérno ou do Ministério do ';I'mba- taClcolô ao síndicuto respectivo IXll'l
Solicito de V, Ex" as precisas :.'ederal, mas em todo o terrítérto na- lhe... , demcrches e entcndimcntn, com a

providências afim de que, ,SC,J:l «tonar. constarnrtsmos que éstes mo- () Sr. Frot'1 .1:Ju:ar - Lela os [or- cla~; patronal. O~ trabalhadcrcs eon,
comun.cado ao Senhor Ml!,lotrJ vimsntos de trabalhadores consttmcm na 's de, 110je, repito, O Globo, por eordnram com as provídêncías conoí,
da Fa'~cnda, o tcor da Indica~ã::l .rm gritQ" de 'al irta ao próprío ao- exemplo. llató:'las. inclusive prazos e mais pra
por mim apresentada :i. consíde- 'el'l1o, um apelo aos poderes compe- ° SR, JOSE TALARICO _ Já os ZOs reíteradamente sOllc\ta"os pelOol
rae ío da C:l~~ra dos Deputados. entes, 110 senti.lo de que acudam ll, Inc.us.ve os du tlHefe, nada encon- empregadores. Ap~,-'r de, toda est~
re,lrC\'a ao Decreto Eo:ecl1'oi::", .os trabalhadores e suas bmilias. trei a respeito. paeiínc:a, duran.j, muito, tCrr:110 l1â~
ns 41.353, di 15 de julho de 19~7 'lara que ê.t,cs possam realmente () Sr Frr'a "11" I' V E a -, - - ."' •• 'a - , 'X, 1:,,0 ,oi clmpl'ido, ,em :~osol,uto, o qua t'1coU
e jmblic2.do nessa mesma (,ale, 'i'.'~r C'Omo sl'1'~" hum:!l1os. lel cem n a~cnç:io devida. senão em principiD tstabcJ.ecldJ nos mt~ndi.
110 D!ário Olida!, Sr, Preside,lte, quem já assistiu a COl corda:i:l c~:m~o, , ,momos pr'ell1,ünlll'eS, Que OCOl'l'e eu-

Senhor Presid ~nte: .. '\lgull1a assembleia oper:í.rlu-sabe per-, O SR, JOS.c; 'lALARIC:0 - Qu::m- tão? ü sa,putelro que conI"cc:ul1:l. Q
O Diário Ojic:al de 15 ,mln'o, feit:amente ql',e as reivindicações dos do d2,sc~r da tr,iJlU,na p~Cllrei :l Vossa ':,:I!~«:lu, ao oos,«r pela V11:'llla (l'" Uln"

puhlicou um DC~l'eto do 681:',01' trabr..lhadol'cs Dlio são descab;d".r;. Ex"oJ ne I e Cl 1 h " " ~
'd t d R 'bl' ":11 I '"';,'" e la, n ln_IClU~ ome ,e ac. am loja, vê flUe o seu trabalho é pago

Prcsl on e a .8P~ le:1, c:e',l ..- ['eus r;ccamos ~1~0 s5.o injustificados. e.:;,'1S ma11lfestaçoe~, , irr~ó:iumellte, apE~ar ele o cal~ado,
mente subscrito pe,o Senhor MI- c r.ampouco \'i~am, com as greve", a ,U sr" Frota. Aflwar _ M~str~.,l'.lh-e. Iesta,I' alI' c.":b','do pu'r p'.'cç', "SCOl'.
nls.ro da !cnzcnd'" rC!;Ulalllel,lta::- .i1erturba"ç:io de ordem no Pa!s, I '-_ ~
do as atribuições dos _ftmclOln- r.onge ,d:ilestal intenção, sobretudo e: ° J.Ol'na, que, agora, c,:',a cm Ir.h:ln.es,às \'ézí:s C1uatro oj' cinco
rlos lotados em estaçoes ad':l~- porquc o Govijrno que ai está nlere. ba"s do Del)ut.~do serfp~ Magaihã~s, vêzcs m~is caro do que o seu cUSto.
nejl'as e da=rdo outras prOVlden. ~eu o apoio e o \'oto nl:lciço elos tn- O SR, ,JOSE TALAR.CO - Mas, Te::1 sido Ulr.a Utopra, SI', 'Pl'cslden.
eias, , balhadores... _ SI', pres;d;nte.. a greve detln~I'aQa te, p:a histor,a de con:l'ô:e e tabe.

O Decreta tem [], evidenta fi- O Sr. Frota Aguiar _ E a"ora os pe. ls ,meta.ur!Jlco~, desde,.o pnmello l..me"to de preços :do ,cal~do, , mstd
nalidade de tornar mais aguda a despreza, '" ml: IU·O de om_em, ,tem tld~ lnte.tro aqui 'o "General Mário Go;nes daSiI.
flscalizaçfuo da.entr~.da e said:l ° SR; JOSf: TALA1ÚCO _' ~p.~o d,~,o]Jlniao pybllca, Estes tem va ,q:le ':oi ViC~-Pl'~id';nte da O. O.
d~ mc!'cador!:ls. de, dar mais ell- e não iriam eles agora voltal"se c~~: e::'0n,~.I:d?,1l. coc:;~o e a ~~ldade de F'. dal'al1te mu:tcs allC,~, S, Ex," saoo
cacia à entrada, e saída clandesti- lra ilQuéles que ele~eram. po~.tOod" ~J"ta de toda ac.~se, mal'- Q.Uc, em 15 a;no~ d~ funciollamenw
Das dessas mel'cadorias. Realmente, a sltuaç::io tcm sido ch;pdo Pa1~ ~ma p~lI'a,l1S<lç~o .de tra~ tilqU,~je Ôrgi'.o. ja.ma:s Se estabeleoeu

Acontece, ,por~,t;n, que alr~uns ~o.s '-mais, an~ust1o~as para os tl':lba. ~a'!l0, pacifl.c~, e OIde,~a, "s.~1nando, con:1:íle oli tabelem: cnto do preço do
dos seus dlSpOShll'OS transpaem jll1adores, Tem eles paclentemente .n,c.USlve: acordos parCl:l.s coru os em- .c:llç":io. Verificamos CjU~ e. m:lJ:lra
os' ltnütes de um DecreloE~:e- Ia;::uardaéo providências dos poderes p~~ ~ador.es que desejam I'Cflln1ellte' çáo déste artigo .,,~ faz no intcrl!sse
eutlvo, porque enll'am na subs- competentes, não só do ExecuU"o r ~Juscal, comp d:~viam" OG salárIOS do eJinércio' nro há marcaçoo n~
tãncia da matéria, legislam, fe-I como do Leóislati'.'o e até do Judic;á~ ct;,~:sop~rá:ios. ° Sindicato dOas Me·c::l.!ç~do, dl1' pr?Ço çie flibl'iCa,·'!~sta.
l'indo direitos, inC'Jntest:í.\'els do '1'1'10" ~as tem sido 'em \'âo, porque a t .,l1g1~OS €8tabeleceu ,l:m planta0 em mcn'e para esconde1' os lucres :1bsw'.
COI1F;resso Naciol1:1l. ,elevaçn'J do custo da vida tem tor- su",3;~e, ?nde m~,e~Dlcos de elcva'.:l~- dcs do comérc!c. E os trabalhadores
, Dessa forma p!':Jccdendo, o in- I r.ado inútil todn o I'eajustamento re" es,ao ,\ dtspOslçao de tOdos aque- ao pls~arem', carc.sados em retõ-no 'u
tulto do Poder E~~cutivo corr~ da.do aos trabalhr dores , ~ ~u'e, ne,cell5ltem da assl!teneia seus 1arcs, vêem nns vitlinal lu;uosas
o risco de, fica~' "em efeIto por- Se fôssemos hze;' um exame do ~.s~ tlaba.hadores, o que dêmOns- da cidade sapa"o- até a mil e mil e
quanto os p.reJuji~ac!os p~lo de· qUe ocorre 110 P"ls, encontrarlaraos, ~;;: aqU:e ,li c1:lS'~ n~o está f~elldo selsc~ntos el'l:'lelr~.s. cllquanw a base
cl:eto ~u ~tmgldo:; pelo decrete, por, exempl-o, no alo Grande do Sul. 't ,Sl \C ele ~g,taç,,~. ma_s, a,.enas, ele sua remunera:;lloé MS ma!'ridí.
na'a. dflxamo de alegªr aineom- ~U1t;).5 classes à mingua, sem concii. PVri~:' CIi. tando con,r,a a Sltl!:lçao em ql.<~ cuJa!,. Não ,po:ier~nm, pois, ll.cal~ ine.-:'
petencla do J?oder que o baixou coes até de sobre;'ivência,eomo a d'os ~ te tI'
e 'e~sa, ~Icgaçao, considerada pelo crabalhadores 'na navegação I1tivio.l e OBr, Frota Aguiar '- -Agr'eve ê de s :In e CEsa exp ol'aç",:- ate c~ lUcros
JUdl~larlO, anulal'a os resultados ~acustl'e e a .dOi mlnclros de Butló.. nôt1l1":lzaeconóm;co. "despab-ldos que o comê.clo, prlnclpn.l.
espelallos, "AssIm tamb\i!m em Minas Gerais O Sr. Elias Adai~. -'- Pe"mlt " lT-e~;;e o de calçado, usufrUl,

Por outro lado, há ,obserya{!ões nnde os operários da mina deuol'ro' nO:'re ol'a<lor E'to'ú OUY'~d a.me, ~fO acuso, r~almente. ,aqui ,a' in.
9'>roc'dcntes aflrm:lndo que' o de Velho r t .VL ml 't' t • '. , 4) co,,:! dlJstrla, pOl'QU2 Esta ~m cie suiJme.
,,- " , , - ' , . 'en l'en am slt11ação das mells E_.I~ela~nCai ençuo, o discUI'"o de Vosõa ter-E! aos preços impostos pelo ao.
cret': em causa. orlgmalm:n~e, dlÍlcels, Em São Paulo, cêréa de duo t:ti;roc na e, J~., Cjuese ,apl'Cfunda Inlércio, que não permite, seja' o cal
afas(~u do pollCia::nento, e !lsca- zen tos mil trabf'lhadores 'estão no a maceda, desejava saber çado marcado com o cUsto de prodU
1l.Za"ao d:ls estupes adl1~neiras ~esemprégo,sem poderem dar, o sus- qC.1nto pretendem os meta1úr"icos:te' - "i " •
o~ :JrInClpa~~ agenteõ de taIs fun- ,_ento às suas famílias, aumento salarJal • , '" çJ.O e "m com o que descjam. apre.
çoes, Oê( sCJ.am as guardamori:ts ,A Câmara e o Senado não podem O 5El. JOSE' T".r. 'l.RICO O senta.r l,as10jas. .
e o,s seu:; guarda,:;, ,flc~r indiferentes & êsse 'pmblem':l, trrlnlhacioreslnetaIÜl'g;co~ l'\:ivindIC.:l~ 1SI', P1Jslde~te, ..não' *nho d,avlãa'

:r-,estas con~lçoes: .indlc,) POlque o povo está. realmente, atra- VE'"', num ali menos .1-09' de aum'n r; gll,l11~ e que e~te movimento en·
que a, Com!ssao de Constltulçã) '!essaM,:>- um mome=rto de verdidci' to. N'essa base, estavô,m'·dispostos-; ',:,ntrou unâ11111l~ I'ap~rcussáo nl1 meio
e J113tlça, tcmando conheciment1 agol1ia, ' , - la discu;h' com Os cl1lpl'cgadores. Nó cn' C10~ ,tr,a,b~lhD.dCres, tanto. assim que,
do L:ecret'J em, causa, _no ,~1.0~3. );;s'~s'movimcnt()s de trC\balhàdol'f!s tanto" as estatl.5ticas são as mal.s COIl: na ,o.aça?, e~· ontem, cerca, de dol/j
de 1" de julho de 19,,7. elaDoo 110 Dlstrho Federal são o 1'6f!exo ci tl'l~ditórjas, ° SE~T indica .,,' mil e qua.lcc.ntos opel'Elnos vo;artU1l
um proj;~t~ d,:, lei que consider~ ~ue OCO:I;~ em outros 'pontos"do' Bra~ aumento 'do custo davi'la tertiu~lC;oo a /avol' da gr"\'~ e a.p'enas trinta e
as pro"'d~r.cl"s contidas ness .. 011. PleClsamos, portant.~ am arar em 1~ meses, de 25 Jl. 32%; a FLlnda: s~ ,e contra. D,-rsll1!,.l'am al!, SI', Pre.
decreto. dane1o:1I;e os tl'ã.mlt~s essa parte do po\'obrasile'tro qU~ _ çã J Gatúlio.Vargas atH'ma que o au- ~~e,ent~, dur~n.e, t~da a noite•.' repre.
qu~ a Constltu:ç?o determma e, preõenl;.'1 a b~.se do prot're~so r~ mr~nto teria ultrapassado 40%: órgâos ~;ntaçoes s-l1dLal~ do Dlstrlto -l"e•
• s etapas I'- que se refere ao Re- i nroduc:lo do Bras'l Sem" ~, / da de C1e~el'n1inadas, Pl'elelturas, 'como cleral em apoio aos sapaterros.
gimento Interno da' Câmara dos trabalhadorl1llda' teremos, ~~~,oi t o POl~ exemplo, a~e São Paulo, ondeó ,Veja. V. Ex.", portanto, Sr.Pl:e-
Deputados. _ ' nã'o. compreendo a apatia :lnte iafs cu;,to da, vida e mais ou menll.'lnl- sldente, que não é possívei tapar o '
d Ssla d,~s Sessoes, 18 de jUlho movllTientoô, As classes trabalhado_ ve,ado ao do Distrito, Fedel'1I1 acusam sol com a ~neira, impedir' que otra.

e '.1957. ras mpl'ecem melhor atenção de todos aumento 8upe!'iOl' a 50%. ' " " l:alhadol' na lndl1stri:l. do Calcado ve..
Sr. PresIdente, por honrosa. dele- os poc1cI'es, O Sc. Elias Alalme, _.V. Ex,- ,e:;tã l'iqlllque 04 lucros absurdo~, astronô.-.

gação' de minha bancada. através do Não se deve culp:lt apenas o E dando as caracterJsttcas do Br~ll ou micos obUlios pelo comerciante com
nobre ,D~putado Sergio Magalhães, llutivo, pOrque ês.te seml;re' 16 X~:i do Di~trlw Fad,er'al? . , 10 produtD do s'eu tl'abilho, multo mal
como LIdeI' da Minoria, v~ll:ho exa- que o LegislMivo não lhe dá ~S'f\ ,0, SR. JOSIi: 'óTALARICO _ Do rcn:uneraclo,
minar importante problema. necessárias. Já é tempo", assim. ~~ Dls,rlto Felieral, relaeionada.s com a.s I ' ,

Vel'ifieam-se ,hoJe, 1\0 Distrito -Fe-' OISt,três poderes. o Executb.o.o,Legls. de5il.() ,Pa}llo onde, segundo informa-', O, Sr.' FrolaAgUlar :- Realmente,
derà1, _movimentos dos metalúrgicas, a IVO e o Judlciárlo. se unirem para ç6~s. o aumel1to do custO da' vilia L\5 SI': Deputado, a SitUi1ÇllO ,é gl':lvlss1.
dos· operÍlrlos da indústria.':de ealça.- estabelecer um -melo de defender os cende 11 ma.ls de 50%. ' " " . , ,,' lUa. Segundo esLou-lDfo~ma(jo,a clall.,

,dose detrabalhll.doresearris urba- inte.resses d3.$ classeSOpel'lU'ias. -Oollr!lbaU"ldore:l metalú,rgicos ,dão ,l!ll dOI! sapateir?,s "e~tá repres,entad.il."
inos, além do paétodll-ação,conjunta ° SI". Frota At111far, _ Pêrmlta. uma.. demonatraçâó de 'unidade e dls: por 25,O()Qopel'arios.
dos, marítimos, portuários e ferrov1á.- meV. Ex' Há ml1lta confusão neste clpllna marchlU1do ,para uma. greI/é, O 8Ft, JOSe TAL.'\RICO -,860

'tios" Esses movimentos contam com Govêrno, Enquanto &8 autoridades ordeira, a' ponto de cclabOrarem, POI' 60.000 tracalhadOres;-, ,_
,apolo" de, m~u PartIdo. ,conforme do Ministério do Trabalho deClaram, exemplo, com a General E1etl'lc no O Sr. Ultimo de_CarvalllO, -Pu'.
'consta', elepl'onunciamentos de ilustres erradamente. que a greve d'38 meta.' lentldo de que nl1o, Ie· apaiuenl ,os mUa-me: A' UDN' faz, diminuir tud.o
companheiros de bancada nesta:Casl lúrg1cosé ilegal. o S~,Chefe de Po- tornoa daquela \Illll:lll, para ql1e 6asc no Brasil, até mea'mo'oselertoree ,de

',enosenado',e dos responsã,'cls ,pel~ llcl:l.&ssevera ser lecal. Por &I V. 88tabelecimento indu~t..rlalnao tenba seu pal'tldo. .,



o SH,' J, oss'TAL.'l.RICO - Passe Iutrasndos devidos, em fnc,e d,o ncõr- O próprio Sindicato de Trab:llhr,do- nhum pr<Jje:.o. em tn::nüuçá:> no •
" ler cj'êis (;Jwmentcs, do assinado. res, em várias o'pm't':1nidndes" tem Congr,êsso l"~cienal ou em ela-

O ',',;., 1«,:,( ,1{/uia;- - O f2D está :E cllgo maís, Sr. Pl'esll!ente... aprescntada vn'abalhos as autoridades b~1'acii{) nas esferas g overnamen-
om 'CirL1;c da UlJN (niSO) , ,O Sr. ,Frota Ililuiar - ''1. Ex," per- competentes, dectarando que, longe t~is,' visa a rcfer,!da tl':;.;:sf<:Jl':lla-

O 8ft. JO.iE' TAL.\R,CO - um" nnt s um aparte? disso o transoorte urbano de bondes çac. .,
<i11Es relere·se ús 1'2LVll1àleac;ées dos I O SR. JOS~' TALARTCO - vou clarià o suílciente para o custeio dl\s nou, em seguida, conhec,mc~~~" a
I] nbalhauorcs em cal~aC\o'" C;' o se- concluir, DepOIS, então, V, Ex," terá operações e para o íntegral po~r,- Ca~a.de ilU€ o p,reIelt~.c do, D_st,~~o
"ujnte' , I onortunldndo de apartem-me, ment:> dos salários elos eID))regados. Ip<~Hal, ~mbalxaClor l'1"nllsco ~,--
, '"O 11;':si-1<:1:e do síndtcato dos I O 131', prefe.;to cio D.stríto Federal COllstatam8s.tDdavia, "U'" os ~i' Ig~:lO !lo(: Líma, l'ec~~eu ont~t~i'o~~ ~~~

Tmll.\l,l::.ciol'Cci tm,C~lçad(Jsll1-1 atirmou ,!lue fl:mra :,t~,° dJ:1 3D, para verses exames, nesses anos todos, t:lll ;dl~nc.ln. especial, L~a nU'o1 1 ntes a
f.orLl~u à ~~s~::.:tl:j:l que C3 l:~-, II f,(}' tttc~ú"dn'l em defIl1~Ll\OI esta qucs-,: sido inírU~ifel~os. Tenho . en: rnaos luissaü::\ o,e ~en~ecl~l eso am U..{i~ciolla ...

uu<>l·nc:,s c·J;11u111lE:·am ao Tn- tão. . l uma ínrormaeão da proprra imprcn- run d. debate; p~obl.mas 1.
bur,al Rco;lDl1al c'o Trab:.lho Que O pronunciamento p r e I i m i n a l' j sa insuspeíta. que revistra a atitctcl'e dos com ~ssa ela~óe.. . ~' 'e rc
recusavam a proposta ccneíüa- da CI>r:lissá:> re..9Jecial)lod~l'ia levar dJ General Amauri I:ruel com l'es- • O ~reS1dente CLfL,,3.'sOClaç.;o I ~ P x
tÓ;'Ü1 do Tl'ibl1ll;tI na base (te: o Pl'd,~it() a autcrlz ar o aumento ta-!P0itO aos movímentcs grevistus . sé.ntatlva. do com,~ eloD!l.l~',btU a~~-CIC~:'(J
'.lC'" ~óbre cs ~;)lúrioo atuais e i ritárío . 5, Ex,", entretanto, [ulgou Els o que diz um éorgão dessa im- pos ao _Pl'efelt~, o 105 l~ o ncol1
que e~pcr;:l.l~ianl a d:::cls[l,.o do deverem ~-e~' exnmina dca toãcs 05pl'ensn: , ' a situação aflltl'\ J. ef qu,;" se .C'

1
) j fi)

'.I'HT ,{'Alcul'Js contábeis numa revisão com- "T.ev() g:'ande repercussã-i (·n- trava essa classe, .aee a ?l ~~ ~~l
Dêclarnndo a greve Jzgr,l, pleta. Só cíante da conctusão a trc os gl'ev~tas a dec;~raçã<) do de de.:envolver a~:vlelade Irc~1l~?a1'1ont~

eompnreceu ontem, ao' Falácio cue chegar a c"mi5r~0 especial, de- General r~:'ud a imprensa, re- bem rssl~"'d C1Uall,~ ao . qUI1;;I:';S e
do AI;llllin:o. o ~1', A,1'i campista, l!bel'ar{, o Pl'er~ito c;o Distrito Pc· conhecendo ~ ,lega'idad() d:'. gre- para ':er; e" orcse:.se i!'-t;!lldod 'V~;IÚ:;-
prrsldl'nte em Cl;CJ'ClC10 da Cen- cd:ra!. , , , '. ".., ao cont~arl~ d 1 qu:~ afl"mn- a l~c"J,zaç~o J
fcdctaçf"o }~",c'm~al elOs T,'n~~- 51',. 1"l'CSla2::t-e, o qUe ÍlcoQu el::,d0n- ra rtçOdatialnente n, Clireto:' ~o d01'e_, ',,,. 'ci1;CO N:; 1'50 de
lhaclGrcs na'i Industnus, que m- t,c, fOI o.'~2 e;s~ classe, e~lle .Ee ClJ~)U. DNT" e . U!'·.s<s;u~nn~o C;uoC n.~o, ,O E,~1b~lxn~0l ~~n iri:1 dct~rlJ11n:'r
:rol! ~(r o mov,mento l::gltlflllJ ~ nha a údla;,:1al' uma ~;r€\e, 0;1""m, b3','2n:1 mt':;T"!·c:"nera. ua pO!l- L,1U~ ,es)o~~e~ q p l' pal'te do Se-
non11nl \'is~,o q1.:c 0$ íncu::;ttíais, d~u 1:ea1111únte U~1a d-enl,onst1·ílG~~.:> d·:: Ck"l.., ' !stu c.s 1111eI;;~~~~or~' Seguf:l.nç:t . Se-
apEsn," de todcs os esforça0, ré- ae~HJlm2nto, ele "'Jnfi~n')a e de rez- T:l1 afir:n::l(::ia foi CD:lfi:'me,dn. c,et~I;? doB . ,ti d Dil'et~l" da' Fls-
eUSC1l',,111 )Jro-pos;as oolleiliató;'ifrs pe!~o :lOS poderes jlubl:e'Js, T::mto per unla COl11i.ss~o doe grt:\'lstns n~?! ,~.edl, l:lll~(:;i:l °schmidt. Pedia
(]o 'l1'lL'Ul::ll e ti) SillCÍicnto, ~ !lO~ a:>51111 que aqUIesceu em aguardar :lté em lll,.:;sa redaçà:), na. noite d~ c"l,za aO, ~ '. '"signada p"lcs v;:;n.
noVe meses d~ luta pelo m;- () di:! 31, dando,ll\uls uma v~z, um ontem, A e~missão, ante3 do in!" qUâ ~ _co.m;~s~~l\:ites ' eomlJureecs;'c
mCl"lto'". t~l'ceiro ou qu~rt'O "p!"2ZD d~ prcrro... c:o da gr€ve, €s~iv€:a c-om o C~L el€ 01C.:I .',a n . <:ll"1" às 15 hor"sno

O, Sr, Ultimo c:e Cal'vatllo -: V,i ,o ~a5:;o p,u':l ,at~,'ll:iit:?ent{j de SU:l.5 !c- Dan.ilo da Cunha Nunes, ,direto!' ~~tri'-f~:mr.~~;~a,~p;fa ump;:i1ilei-
110b:e Dq-,utad, (jll'2 aS lis;a,o;s ele g;fc'm~s r~:vmC\l-cacoes. . do DCíP'S do ctual1'~eebel'a a ," c') t't e exame do, :tS~Ul..to,
V, ElI.as om a UD" est·~o e:n::;ando O SI', Elw~ Ad'l'l:re - P'êl'nute V", palRvra.· ele qUe nenhuma Vlolên- ~o ~.n a Ou a mubicipal:dade PlO-
ciumes ao 1"31), V, E:'."5, estlio de Ex." Um r>T,ia1't'e? , - ' . , eia ser,a praticada eantra os gr~- ;~ri~o~es~l~eu o assunto dentro do
<IlnOl'e,~ ncr,,:s, , O SR, JOSÉ TALALICO -- POlS vistas. E, na v-erdacl·~, declarsram ~. t 1": úblieo e do sentido huma-

O SR. JOSE'~AL.:.R~CO ,- O o~- nto, , ,... " o,; memb70s da comissão, até o ~~ e ~:;eegas earsas l'~comendam, ,
tro doeun:cr,to e l'é.a\lV() a pos:ç:;,o O S',:EltaS A:d",m~, - S_glll:dO p?~~nte m~m~nto nenhuma ,,)0- Srq, 'Presidente, por último. deseJa-
dos dOI, &meucatos nesta. ~rev~. Est:. me jlal ; CC, q1.!.an(liJ 101,,111. aumen",,- l~!1cla [ooi re3Ist1'adp,. ll1:mt:mdJ- . 'e! Jonder d2cta tribuna a um
ll:;.sint va~ado." • dêS ,o.s 11l'e~08. das r-~~5ager~ do~ Il~ 00 po'icbis à d:st.ãn~ia, nas ~~\lirale clns' ma:s ilustres, 'que sem-

"O mOVlmel;to grevista d,:s bon~'€s }10 RI() c.e Ja?~:lO, de.I.:l sel jmec1illçôes das empresas, lln~i~ rel'e:: eite! e n]:~iei no meio da im.
metalúrgICOs ate o l1re3ente ma· r.ol1~hltulda. uma ~or'1oS:"JO pala m::l- t,'1.ndo-~e aCOoInllanh?,r o. aça'~ p ens" p R~fil'o-:ne ao SI', Herbert
memo, está stl'do vlr.ol'ioso, já nipular essa 91'!"2ea-dacHo ,e Cll"~!'liJ~j- djS COmissões de Efclarecimento, fJoset 'Pl,e,;idente da Asso~ia,;ão Bra-
que, ontem, nleiS de -40 emp1'~- 11a,oD1110 S~l,âl'lv, aos .ttabalh~do.es ,Houve um ent~n~lmento pré- sUeira.' de Impren6a, S, Ex.", à falt'"
gaClores 1'eaJizalam aeol'dos fm! em carrllS ulbano,s, fJd·~ V, Ex,· V10 entre li com~sao de gle"!S de CO'l1"eimento mais p,'Ofundo da.
lieparado com o SindIcato' d'JS '11nfOl'lUUr 50 Eisa com:,,;ao foi, real- dOS lUet 0.1ú r g I c o s e o C:· '1 a' 'ri'1 -du'iglu ro Pl'es!dente de.to.
Metalú1';:icG.!:, quebl'ando. el&rse mente const.ituída? ,ron-el D~nib Nunes, dh'etol' da ê!as': ~iiclo que rassarei a ler, oficio
modo. a un:dnde da frente pa-I O !5R . JOS)<j TALAR!CO - Estã Divlsão!le O~d~m Polltic,l e "se n:J qual cliLca a emen:la.subs-
tronal. - 1 o~nsbtuida, , E. ao q'~~ me, infOo~· SJcial,qu~ nM teve dúvldasem ~'tUtiVl;, ao Projet.> n," 238, que d~L-

Ont.em. as.~uIl11u' a presidência I,ma a r,[un1c,paJidade, eL'Olr!p.Ha doe l'ceonhe:Jer a legnJida:le dO, n1llvi- ne re"ula e atu:Jizaa prc:eção ao
do Sindicato da Indústria Me- contade1:eJ_ e engenhel10s da Prel2!- mente l'eivindiectó:'jo, Rec,~"'he- d'reito~ autoral. . '
cânica o Sr, Joúo Pl'o,;nça, que tUI'a, se l1a~ me e.ngano do Dcpal'tn- ceu o t,itular d:rquela esjlec!.a!i- JE:s o texto do crlclo Em questâQ:
conv·oeou uma assembléia iIne-

1

i menta, de Conces~~...s, ~' zad:l " o:'gan1zaçã() ImpECável "Julho, 12, 19m,
dlata pal'a.t'J~nr conhecimento ,O 5r, ELias A~a.I1!le -,:!" é 1,sUf!- d,:,s gro;;vistas, :'ec:m-end:m{'\o ]l~...,.. Excelen':Lssimo Senhor Prc.
das rcivlllclleacoes opcránas e' e~enten, arreea::íac~o cOlres;)~ndm~ lieiamellto mprleraõo e dete:ml- ,..:,' sidente,
decida' sObre a coneíBacão entre Iao awn-:mtQ d~s tarifas? ' nando enél:gicamente a utr,i2a- !\S vesperas do seu cinquentc-
empregados c emprcgadQres, 'I O SR: JO,"É T.'1LJ\,:il1CO ::- Dl- ç~,:> do máximo de Ul'oanwade nli:io a Asso~iação B:'a.s:lem:l de

TOdas as ofiCinaS,d-eSli'3 crls~ rem 05 lllteg, rr,?,tc,sc!a C,?,,nl'~.,"'o },~e, p:m,l. com o 01lerl\:riRdoque. ao In,pr, ênsa. po:le Ol'gulhar.~ de
tóv[.o, M:cier, Parada de Lucas. no exame p1'~!lmm8.1' tf,tl, con.we· seu velO luta por uma cau.'>a le- ~,' sempl'e cl1mpl'ic\o o seu devel'
Ma-ru:elra. Moça Bonita e Cen- ran:, as ,empresas de Ilarl'Js u:t,:J.r,os g:ü: ' na defesa !lo; dirdtos e pre1'ro-
tro da cidade i:stão totalmeme deflc.tárlas;, ' . " Até ~'iora, nenhuma prisão foi ,gr.:ivas de jornall.stas e de jor-
pal'ali"aàlls. " O SI', Fua,~ Adm.me - ,Mn.s o au- l'e~iBtrada,.. nl:is brasil>2ll'cs,

O Sindicato d"s Metalúl'gicos mento cOllozd~do'nnocasliio Úli ,ex- Pa!.'iO lt"'Gl'a à. dc.cis1io, d:> C<t'1S,e-verdade pOr todos reconheci-
'.foi informadv, de que o Trlbu- eludv,:m.ente J?'l1'8. pn::;slllenta da 1110' deRoep:~esentantes do.': MM'1t.:mos da. vale, a pena repeti-la, jlOl:q~e
nal Regional do Tmbalho ,cle~l- melh?;ir:. 'ie S~ll.l'l(l. . relludillIld'O ll. tr:Lmforma~ã'3 da, Cos- ela nos asseg->11'a ~uma POS1~1l()
diu o.ueolS emp,'esados d~veráo O, SR. .TO",!, TALt\R!CO - Te·· t-eira e. do LóideBl'asileu'O, Irem as- 1m',arclal ,e t'ra toda Cl possL\'el
contestar as alf~acões ,dos em- nho n l!npress'lo de que foi-pal'apa- sim àas Aclminj8tra~õe.;_:ctos ~l'tos su:pelção ao t.omar, atttu?c C(,Il-
prEgaàores ::té r. dia 24, a 1 fim Igamel!to d,o a'_:nH?r~t-D Ce p~;)o}e Nac!oIDl1s, e!1'l socledooc.'l deee~nomia trr. uma1nichtlva que aos olhos
àe qlle o TR'I' po~~a decidi!' do' ph"a at'2'll1er, tJlll1b,;m,_:l, <:pera,çoe;;, mJ.sta: ' elos leigos, elJ8 desconhe~dol'f~
aument,o nlelteado. pela classe. Estan- nli'.lha illlprC&ao. Ma5 nao O' COnselh1 de R/.'pl'E5ent:ll1t.es do a:iSUl1to. pareceria defender
HQ,je. a ciÜ-et'Dl'i:! l!o sind:cato. pos~:J gru'al~lr, . ' , da Ped~rllçã::>N~i()naldo5 Ma, ~pcna~? mtfrésse dos jOl~nal.s-
dos emp~egado~, comparecere: O Sr, EIUlS Adal1ne -:- Uma pooe- rltimos· reun!u..se ontem elltrzol'- tas braSIleiros, de um moc,O ge-
ao gabinete d,o l\i1nlstro Pars!- la ~r!u"na ~erb para f'nanr.!amentoO <linà1'1a.l1lente oo:~a decidir SÔbl'C ral. Trata.S{' da eme!lda subs-
;tlll 13a!'l'os~, fi crnvite do titular ~n, pl'~pr!:l empl'êsae r-eparos do ma- o Il-9JJeC:o de p.ç1io e der~ Mn- titllti\'o. aprer'n~ad3, pelo Dê[lu.
da pasta, para um enccntro ,cl'lal rOdante,. junta. wm ll. União dOIS ~l'tlltt- tato, José 'I'al.mco! noSl!O ~Oll:..Ó-
runi.slo':o", .0 .SR, JOSl!: TALoAR,CO - Sem lÍllG do Brasil e a União dos Fel'- elQ. no pl'ojeto numero 2.8. de

All'Ora, Sr. Pl'esiclen:e, tcmo.s outro 1UV!C1:l: para recuperação dme ma- roviárles,' na repulsa à trnnsf.or- 1955. que defl~::e, re!;ula, e .•atua-
movimcnto, c;ue tam1.:fm ~nsicie!a-' t~l'jaL " m~lÇã?d!l Coste!r~,'do:) Lólde Era- lizr::, a proteç.:lo ao dmallo demos d~ mais justos e lt'gltimos - O Sr. Ellas ,Adaime - Mais uma sile1ro e de outras empr&sas lJ1~. Ilutor.
o dos trabrJhaCloI'e.s e:n carris U1'b~- ;:erguntn, para que 'V, Ex,'" d~jlCe rltlmas, bem =:m, <lS Admlnis- . Dize.;sa emendl!,~extualmen.
nos. Na noite de ontem. l'eu'Dida em bCtn claro de que lado estâ a l'aZhO :tr.aç~ ~de Portos nacionaJs. em t~, ~agundo o, "DHlrlo do, Con-
:l.'>!embléla, está classe. atendendo ll. se ~'l ,lado ;d'os t!abalhadores. que - soctedadNI de C;Y,Inomia mista, fíre~sou de 29 ele junho p. p,:
iJonderações -e isto .'em com!lrovnr rfivmdieam o qU~ lhe.s pert<;n~;; ou O o.r,:lo máxlmo ciOSmlll'itl- ,"Art, 43~ AlI emp:'êsas ]lU-
que os trabalhadores Imo ,dêse'am se do lado, do lmlilO Llg!1t ,que· moa rCoSolveu apoiar t.sse movi. bhca,doras 4e jomals, relis-
l1voJumar a onda. de agitaçáo. luas exIge maio!' l'ctrlbuj~ã.o do po."O pela '. mento. decllião tomada por U!1a- tas e p()('i~dl~S exlstenteoll llQ

11,~ reclamar o qUe lhe.s é devi. pr~tação:de serviços, 'D!mid:lide, . pais pllbhcarao, no toc~nte
<lo - 'adl<lu a declaração de !l'l'('ve O.. SR, 'JOSl!: 'I'~RICO -V, . Na. pl'óxlll1a,!u!nt.'l-feira. à a contos,lJClf1IUlS, arllflos"
<'mbora há vários Im.ses aguardem Ex, ,5l>beperfeitamente, que ~8es .•..tarde.o.s repl'e.sentantea !lllfEIIS reportagells ~,ob1'as de S~ll-
llma soluçf:.;> dos r.acleres comueten- exames €'t>ntãbeis -sAp difíceis. . , tTêa cMegQriaitomaJ.'áo aee r(u~ tido literáriO e artístiCO,
tie5, :no caso a PréfeltUI'Il, ' - O, S!, Fl'ofll Afl/I!Cr .,... QuanQo ~ ,nll'no auditório, dQ Instit'Uto, cl1l6 pelo m~nos 50% de-, a!!tol'la.

; ,', ' - .' -es<:I'lta é atl'll.palhll(;a. '_ ' '''''~witin1os- de escntlJres e proflaslOnni$
08r, Frota ADular - Oet'U~ O ,SR,JOSJl: TALAmCO - El;n- "",.". _,', brasileiros.

:Ligbt não clllnoriuo acõrdo. '. Y tnmente", NãotenhQ nenllum .Infor- Ainda. ag<ll"a 1\, Imprelllla d~ta ',_ " '" .... , .,'
O SR.,JOSE' TALt.:RICO -Aln. mequlInto l\Oll trabalhos' e .il.s con- Oapitál e.stá 'l'e!:istl':tn'o um pro·~Art'.'.:47:"·N~nl\Uma e;\1.' ,

\la na. noite d~ o!ltem. co!llP\'lrecl clusÔ'!!sa que se' cheS'Ol1.' Mas Pelo nUl1cinr>:\él.'\to'do Mlnistro.·da V1a- ~l'êsa edltorial.ou Jornnllst[ca.
,~bém à a~~~'b~ia daqUele .sln- que uuço 'dizer, .• , . _,o elio"e 9brllS ..Pú~licas, .~cart:'. poderá."gi)zur' el.! !acilidnde:;"
,(!Jeato. levundo o. informe ~e que· o O 8r, Frota Aguiar: ~- QUllonc!o hã dlrigida. a ,um ;:>al'lsmerríi\rj ar!,.', _ pura a Importação de pnj)~],
1!Preft'llto doOlstrlto Redel'al, Sr, Em. h'!>ll'eStldatle, 'nàe!ertta, é multo" té.· Int\nilollue o Govêr.no dnUnl~o 'sem lJue cadll, uma. desuaa'
ipaixflàor Francisco Negl'ão de ,Lima, clLQ exam'..·· ,.,.. noo cogita de, trallllformar , ali ,publicações" diál'!o.s ou·perió,:,

~ ~'pós entene"11~ntos com o Presidente O• .sR. " JOSIl: 'IlAL.~OO .... ' '., companhias ,4ie lU\vegaç!io em. SI): ,dlcOll. contenha pelo.' merio8,-
,<Juscelino !'"'l!'.litschek àe Oliveira, realmente t4dl\allflOOmÍl3lÕ~ c~ntá- cied.adea deecononua.mIE'IJl., .' 50 % de ,matéria- llterw'la;- .
.Provi,denci"l'~ u,ma eU\pr~t!mo, à,' 'bel8 sempreap.1rteem CKlmo. fantas- AcentUa o Almjó".l\ntel..ú cio jorna.lÚõtloa' e ~rtlstlca "na~
~~b;t ~ flmde que f&~em t1(l,1:OolI 0Il mas. A,gooa-a I-espondo a. V, Ex.-, Me:t'\\ ~1 sua m'1B8I\'a QUe 'ne· clQl1al," ~.,.:"
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z~: .c-se ql:~' o k;!~'bdor, ao ver do jc:nnl - e o d.relto - él ~Rio, julho 13, 1957.
St"..:i;:i: <::'::1 ~.ü,u~clJ, L1ÚLl uui- _mrcr.ucr. di!'ulL :\1'. opínar, 0.5' ]..'leu CÜ1'O 'rala.i.'ico.
n.'l~:!) cla.s 111":;;; :]:'!'13 ill~c ~ÇCL.s: aSA~~1tc'S (~a ím]....ensa, a nlatérial Acuuí ao ;:iCU ch:uUtl.U1cnto. çon-
jn\-,,:,'·"'· 'o I) .r·'iQC,'011,,1 d i hn- de iutcrór ie dos leitores - c' v, sun n jJl'nais t; j:Jl'nulistus" que
Pl'C~~~~: .-. 1'10 E:.~:~~iC· ~~.. T:lclhei" lcítor bl'~'sileIl'o tem um scn~~dJii ~l(:ll U'~llll dcverüun i,1zel' a reprc-
aC~'i:'- :J? mas o ccrtunidnzna. universn lir a nas suas 111'ed11e-' scn ~H;áa ~Iuntol que lhe envio ao
Tjd;] .r~i::r;).lJ\~, ness» scntu'o. cõ:'s - tanto vêm do B~"<"!::iil me, .•lo tc.npo em qLt] ela é apre..
l:le;·<c.. S~J' ',~'~:l1i:1'lda CJll1 a como de rora . O Brasfl tem S8n, .ica à ,\1Csadg camara .
ma.cr <!i",:~.:'.t::l. ~,1~,~ o c.escc- i.ma arca c;e pouco mais de .... E' uma coleLbe;açiio que você,
!.1h~~'~!:.:n~e ela. cS·l1(llçu~~ d : tra- 8,5üQ~900 ce (rl:ltlnct~'l)s r!ll'.1dl'jl.- com seu espinto jor...ialístíco, reru..
b!'10 C:a llm,H:~a tem ! -vado CiO~, T:rc, r,~,r.tJ,CCO de habi- tarú ou nüo ,
111U~tC~' ~'mi:3''0Ê S~nC21'CS u sug~- tmtes. I.":dste ',) reste do mun- Cl~n a cordlalidade de ,.senlpre
rir Illt1::!es l1'1,· nem sempr. CJ1'- do - ter o um munco, todo J Hercer; 1J;!CSêS,"
l'LS~:():;::enl h t'"':tljc1ach~ e às COl1- munco - a t'011e:Cr rssunto, d~ I A resj.cs.n da minha parte é longa,
venk::"'!usc1a ch'1.s::-e. (in:crc.:se ~~rtra SS noeios leitO-I p.)lque L.11uli.st'~ protuudan.cnto u rua-

Es:~ã ne ::; caro u emenda Ta- I'~S" Ccmo lc~ ;.<::::1:', atentnndo uir ía, d'~n1ons~~.'an::iQ o ilus.rc con ..
Iar.cc. Ê-s..:.~ ;lpal'~::.tç an.paro :1~ contra a liberd:?:l'C de Imprensa, rrade H~ ..nert 11cscs, que aempre res-
prcüss.ona: elo .mcrensa 1"1.0 Iip1it~~n~t,") apenas :l ;30(;;· 0.- cha- peitei 'C respeito, não esta, em abso-
V21l1 :-~.t0,:~ciel' ;()S i;Íter~~ses ;da m"d~ lJ: ltéria €str:mgeir8, quan- 1U~a, atrrlizadu cem o pl'JjJto do di.
ctnsse, qt er d] I:0-:ltO de vista do os n...Js:;os leitores estão ícuat- rcíto aucruí.
p'~fl~s:ol1f.l d" pena. quer do mente írr.erersados nessu n1'\[6- For crus vézes dlrigl-me ao orní-
pc '1t,v de vista da indi' :)'~rin jor- ria e não l1;.JS pac!cl110S il151'l:l1" 11ellte (;Jnlrad~ sóbl'e o assunto ~
na,::;tlt a, Não é a ob:'igatol'ie. do t1ll' ldú, como só ncontecc :10S , I
d:làa de ijO % de InSl.~'él·b nl.1... 1"€gi:r..E5 de fÓlça ? hl~L.U11Q, SnlC21'mnCl1te, (..Ue. enl vez

". d~ colar:. )~'aç.lo, d~ odent,',ç3:0 ou lnes..
clonal q·,:·e vi:'á beneficieI os Na "l:ute lJl,ramev.te llt::r;;,r'l e mo de ,msmament:Js, 1'2(;cba acu,a·
nO$SOS orcEissional.S. ' .

Jorn:tl, revista ou peJ'i.:>dico a!'tlstlc:t, tall;x;m aornngida ,.ell ÇÕ0S e ~riticas, Sempre formei na
são or!'·an.:~açõe3 comt;let,~s, mui- e,nendJ. T:llarico, "tol'na->" o prlmell'a linha de d~le.';a das legl-I
:as ve~es e~tl'il'lment3 espeeia!i- e~-o :lInda mai', grave, comO

I

tllnas r,mvielicaçoes de nossa eiass01
zadas, e nem <!3nlpre é a l1laté~ pJl\':lr a nessa Imprensa do dl- e tmha .l impressão de qUe outra e12,
ria 100 % nllcicnal que \represen. I reito de apresentr ,', :l seu c;'it,,- a acolhl:la de Herbert Moscs a êste
ta o interês~e ilnediato" de seus no e de aeôl'do C~!ll o intcr!33e humilde confl'ade,
leitor2s, E' o erlté:'io da dire- especjfi~o de caela grupo de !'21- A eriLca que S, S,', ele form:l tão
çãoou da redação, em função elo tores, o ,que vaI pelo Inundo, q'.\c cruel, n-anif.~sta o<>n,1'a qUem semj)re
interêsse de SeUS leitores. qUe de- o , Bras.'] ,pecls:' cOl1hec~l' no apoiou suas can:panhas dentro da
t~rmina e deve deter:l1Íllar 11 es- pro;Jl'IO emr;enl~o de seu tlc;;e:l- A,B,I: e no me. o dg, imprensa, não
colh[l, da matéria :tpresentr;da, VOlV1l11ell~O cultt'l'al? - toem o "lmOI' fundant<nto, A pal'te
}lá pUblica ;ões que. espontânea"- Núo pcdemos r.egal' que a im- da emc ..da q~e, 110 en:,zndel' de S,
mente, e e'n virtude mesmo dos 'Prensa trasileira já chep:ou li s:", ~er" a "ilb''''dad·e, l1e mlprEnsa"
motIvos aClma expo~tos, ImChe:ll uma etapa de desenvolvimento nao e c e minha .:'.utoru·, mas do 110-
as 3Uas páginas não com 50 %, bg,tante avançada, São lr:úme- bre De"utado Humbel'k· .TelXe!ra,
mas até com 1iJO ~;, de matê- l'O~ os nos:;os jornais e rel'istas Lan~e:lto, pDl' cOnseg·.lll1te, que S,
l'ia nacional, s.=nl q~e qualquer que mantdm cOITespon,jcntes S,a nao te!1fla t·on:ado conhecImento
lei feita às cegas as constranja bl':\sili,!NS no eiitrang·eil'o, que exato c.JS wrl,los (ta e: ;1-enda .sub.st,-
li. e~a atitude de, digamos h'an- enviam as .seus l'cdatQres esoe. tutivl!. ao projetou,O 23J·A, pal'a as-
c:lll:lente, falso nac~onalismo, clalizados aos pa!.s2S mais r~:i10- sacal' <:untl'a seu hum .Ide coníradc

Aliás, l1áprofiSEjonaiS ela 1m- tes, com grandes despesas, pa!'a aCllli:l.çê.:s que sou obl'lS',Ldo a repelir.
prensa, e em grande nÚll1el'G, re·colhcr·a Inform~,ção de inte- Aguarela a opDrtul1idaC:~ para falar
'1ue vlv:em de tradt:zlr e adaptar rlsse roeral" flitrada· através da a l'e.spei:o no Sindicato dos JOl'l1alis-
matéria estrangeira, E o SilU- s~nsibilidade brasileil'a: Nt:!lCa tas, ber,L e.ssim na A,B,I,
pIes trabalho de ;,daptação e foi pre~iso que a legislação 111- E' a seguinte minha· resposta ao
traduçfG dê.5Se matédal, reuni- tcrvie~s'i! nesse sentldo, pa!'a pôr Sr, Her',ert Moses:
do à. (,hamadll "mat0ria n~cio. O reporteI' br3~ileil'o em con;:l'cn- "J:m 12 de julho; lll'éxlmo pas.
nal" prevista nu er.1enda Ta1ari- to ou ce:npetição com o repl'r- saêJ, enviou V, S," :.\_presidêllcia
10, vem tornar 100 %, profLssio- tel: ou c~,'respondente estl'ar.: daCâmal'a uma l'epl'esentaçãc
l,allnen c, a mr.téri:>. apresenta' gelro, E nao podemos acusar, Cl _ di!. qual teve a gentlleza de
<'a em nossas pl'blicações, Q'.1em n.oss?s .iernai~ de darem pre[,-- env,ar u'a cópig. _ d1l;col'dando
~ sCl'eveos canto, poemas, ;·l'ti- renCIEl a matel'ia. c~trallf;eJl'a e"l dos arts, 43 e 47 constante da
[.03, l'C;:ortagens obrns de ,'eo- de~rIm'nto da na~ionaJ. O que em:nàa sulJ.stiL~ltiva, ~r.él'ica aos
t~do Ut}!'ário e al'tistlco, ) ata eXlSt~~e ape~1as l'ma cC'1eorrên" proj ~t'0-t 238 e 238, 13, que tive-
t'sar a ~numera(~o do Depu "elo eia Ci,intoer!'sse PUl'um~'lt~ )01'-' mo, a l1-ol1l'a. de upl'esentul' ao
'l'alaricc, publicaclos em n:ssa nalístlco, .Nao re,. pub,;cc. um exa"le da Cámal'a dcs Deputados,
~npren.s,l ? trabalbo" ~st~ang,elrO (tr~duzido P:J'tindo ..de onde e de quem

Ou s10 originais e escritos :por p,Ofl5S10nal.S bra~lleiroa,l P:u'.~ . a cl'itica é. l'ccebida cem
pelos nCJssos autJres, OU são "5- lJ

1
,JnlPlelõm ente !Nr ser e.sc!',un!fe:.- -o n;a'ior re.lpeito e, vê-,s.e 11~la, 01

Langeir-:1S e del':.m também 1.ra- o, ~.lblica-'S<l pelo. in:-l~r~s."c intuito indl.sfa."çãvc! de cse.lar~-I
bllho a projiss!(f!ais brasi!ei:'os, que lcprescn~a, E 11ao Sl pu- clm,m-o af1m d~ que melhor pos-
~ó a fnlta de nflexáo sôbn o blica l:m artIgo Olt uma l~por- 'f " ~ ,', _ ,~
assunto pode le\ ,r a crer que tagem de autor brasileu'o f.{)r pa- ~am ~e lbelal , os c' ,n?~ palIa
.t!m' tr~bulho e ,trangci!'o, GeJa triotismo ou falso nacionllislr.o, !.lenta.es, , ", :' I
c;ual fô!' o seu gé1erO, esteja nu- mas simplesm"nte norljue êle3 Deu,l1os alegnll o. ,el ver.flcadoI
bando trabalhe ao Pl'Ofissi<,ual valem. por si têm eC/ndiçõ.éS ;01" que, num IQn~J t.1'nllalho, 2,pen.as
bl'a~'if:lo, Pele contrárIo, ~ste nalist:cas SU,ftcicntes ~ra jtÍ~ti- du~ dispOS1ÇO~S I'ece~el'am re~-
€3tá dando Opol'~unidaele a ]:1'0- fic.ar a sua pUblicação,. . . tl'lçoes de V, S". No .entant.o, n~ol
f.ssionai3 e.:;p.ccla\:züdos nnnas ' nos eonvencêU a al'gumcntaçl1o
nzes Itl'lito hem pagas em c ;n- E' d~ntro el4se raciocínio, qU·3 u83da, ' ..
.li 'qUêl1c'l da sua mesmap.:~_consultl à reahdade dos interê5'\ C.ualpresaUcntar, Inicialmente, I
c:alizaçLo, se.s ~ano!sa )mr:1'ensa, e c;ue. é' qU~ ao em~lld~lr o !ll'ojeto oá.:l-j

Fica (·;1deneindo, portanto, flue a plópria ~ssencla da indüstr1l1 nárIo 238 e o sulJ.stitutivo da
n emenda Talal'lco, ell,1 primeiro oC ela p:'ofillSao jornallstiea, e pr:>- Comissão de Educação e Cu!-
l;lg'ar, r.50 vem dar mais OPl'- clamar.,do o fato de qU2, tanto tura, o fizemos 2,PÓS longo es-
tunidad,'J ao nJS50 pl'Oil$k '131 a mat~rla nacional como a es- tudo e estafante tl'abalho 110
ou não ~em pôr "mais trabr.ho trangel1'aBão também profi.ssio- qual obtivelllcs acoopel'açãolncs-
profissional brn.sUeil'O" na.s 'Já- nalmer.te. brasileiros, porque timál'el doe órgii.os ~encialmente
.ginn.s de nossa.:; publicaçóes., Te- ex~te, na última, o trg,ba~ho de profissionais e de estudiosos da
mos pu;.%mçóes qUI; apre.sent 1111 jOlt)a~istas especiallzadlls, e den- matéria, do direito autol'a.l ma-
50,60 até l~O % de matéria IcEl.- tI'O élesse l'aclOcinlo. ou dêsses . tél'1a ·complexa eE,penas pérfun-
Cional, l'onforme o scu gênc:0" fatos, C1ue ~ A, B. I" defenden- toriamente conhecida por muitos
Conforme o seu C:l.SO, cOnfOl'l1le do os mtel'e,o;'Ses da cla.ssc, repre- E co . lie ta ti . '
a.~ suas conveniênc::I.S ou tiS e',i- senta conti'na emenda Talarico ,mos~ ~ mo.s',.sem esme-
,~ncilUlc!oseu púk:!lco especlf,,}o, e .peclca sua rejeição pelnCà- !aee\o gran ix,esfOlço cio colega
E nlo hcí.. clúvidllde que, mesmo mera esclarecida, interessada um erto Te eira e do ilustre

tnlito quanto a A B I em' deputado Campos Verga1, este o
apreeentnndQ .."mntér1a . estl";l~ , , ., autor 11 substltutl· adot do e
gelra.", pelo slmP1e.~' ,fato d,e ce- amparar os profissionais de Im· 1 .. o . ,VO a p.
rem "oc~.it0o em português, a.'I prensl1brasUeiros. ' , a. Comis.sã~ de EduCla.4;ão e Cul·

"'" "" -. turll, • proCUl'a.moa aCl'cscentar,
nc~asr:ublicações llpl'esent"m E' rJ.!lo eltpectiltivll. confi'lnte C!entl'o cle um cr1térlo s1stemá.
em suas. páginas, de U!ua forma dessa .nedida qúe.nos Sltbscl'e- ti'CO, aquilo que a realidade re.
ou de outra, trabalho profiss:G- vel11!)lI, . - Herbert Moscs, Pre· cIamavaplU'n, que atuallza.do
D1l1100 % brllsUe1ro, sidente " f i ,~-'MaaM maJs:- .não é pa.s:;l- '. . ,. 08Sea mpOr..,...te, propoalção,

'..,el-legla1ar,1l não ser-dentr9' de .. 0 sr. Herbert,..,Milses envlou-mecõ· Aáslm;&eY, s.,mals m1nuclo,so
··UJ)lregir.leditatorial, IlÔbre 1:05- pia cio oflelo. q\.le a.cabo de ler ~CO~. fOo!lleno' estudo-,dllolllatéril!. cano
IUnt08,cutores,matérla Ilo ~~. panh:lda doaegulnt,e 'bilhete,.4 mIm tida nos referidos artigos 43 e 47
publlcada na impre1Ul'a, O cl~· a:.;:';l'e~clo; \ JUlVerla de verlflcar: '

a.) que a. emenda substltudva
por nós apresentada ao Pl'oJ"to
e não a qualquer artigo, lso12 ja
mente, em nada, em absoturu
mente nada, mouíricou ou acres
centou, nem slqucrina redação.
o constanrs do pro] 2lo 23d-õ5
apl'€sclltado pelo deputad{) Hum
berto T'êixeil'a, que, índíscutiveí
mente, e é dever que o i-acanhe ...
çumD~,o crlador' do qU'8 "li se
contem,

lJ) que os referidos artigos, o
4.3 e 47, são os mesmos constantes
do projeto 238-B- - ou seja, II
sucatítut.vn apresentado Dom o
seu parecer. pe.onustre deputado
Campos Verzal, na comíssâc d'~

Ec'.1wação e Cultura, que o ado
tou,

O conhecimento de tais fllto~

l'elacionados com e. matéria cl'i
ticad aé de tal maneira neeÇs
sário, que; ao con.siderar que o
substitutlv{) toi anresentado em
junh{), quando da. 2." di.scu"sãe da
projeto em plenário, cm 1951
(o projeto é de 1955) Lcil serlÍ
verificar: ,

1,°) que os artigos 43 e 47 cri
ticados, el1l 24 ele julho de 1~56
mereceram integl'~J e lmãnilUf
apoio e aiJl'Ovaçiioda Comissão
de J\lS~iç, na I'euniúo da sua
turr.la A e, à qual compareceralD
os, ilus,l'es deputados: Olil'eU's
:S1'HJ, AntOnio Horácio, Bias Por
'::es, ,Martins R'Jdl'igues, Joa:JlIL'!l
Duv~J, Amuury Pedl'osa, Ad.1utN
Cardo:ro, O,;CUI' Correia Bllac Pino
to, C:lagas R.odrigues, Azjz Ma"
l'on, RaImundo Bl'lt-o, Monteiro
de 1:1)11'05 ~ Nestor Duarte, S~
lient>se, o l'elltor da matér:a.
nesta Comissão, eleputaelo AntJ~
nlo Horácio, tol incisIvo na seu
p:\recer, 2,prova:io, nunCa é d~

mais ellllê~lo p,'r ul1animidad,,:
":N~nhum choque (lU atl'lto ma

nifesta o proJeto cem O.'l dJ.spOS1
tiv~ em vigor e. muito menos
com o E;;tatuto Máximo, Ao con~

,trárlo, ele se. afina cam cs pl'e
ceitos orgunlcos e substantit'cs
~o 110.sso quadro juridicll, fiel à
(,oUtl'111a de p'lnciplos que re-
n:lOnta:n .•. " . , ,

2,°) ,,"a conf.orr.Llldade· do pEll'e. '
(131' do d€PUtE,do Antonl{) H()racio
o orig n:írio p;'ojeto 238 1'01 en~
vla.c!o à Comissão de Edl!caçã e
.cultura, Nessa Comi.'Js:1o, ·com o
Beu pur·ecer, a honrado cle:)utadCl
Campos Vergal, apresentôu 'u'a.
em~nda, ou melhor, um substi
tut"vo ao proj.ito, mantendo.
"ipsis, verb's" C'~ al'tigàs 43 e 47

como· 'fol elito sut3titutivo qtl3 foi
adotfdo e aprovado, une.níme
men.,c, pela dotltacom!s.são, em
.s~~U<l II Cju~ estavam presentes,
a,em d,o l'elatvr, Os deputados
Mene~es, Pimencel, Laul'OCl'UZ,
Ililclr L.ma, 1'10 Gl;,:rra, Port.u
IIal Tavares, Be,daró Júnior, Nell~
tor, JoSt, C:l.rd~so' de Menezes
LUIZ Tourinho, Oceano C:'Irleial
e Nita Costa,

, 3,°) ."'111 plenário, em ...1,. dls~
cussão os artigos 43 e 47 foram
aprovado.s.
,_Foi, então, em segunda dlscus

suo qUIJ tivemjJs 11 opol'tu:tiidaele
de apresentar nosso sulJ.stitutivo
sem c,o de lev-e,· ,omo já se 'dis:
.se, modificai' o propostl.. "(fCjUe~
lee incisos,

Do narrado, ~Se v~,portallto
qllea jll'Oposiçao, criticll.cla.. fôJ:a
Já, unânimemente am'Ovada pela
COzn]ssiio tieJwtiçâj pela Co__
lll1.ssãoOl Educação e Cultura e .
pelo l;3lenlÍ1'1o, em 1.· dlacussão
o que Importa à1zer, examlne.dá
por doutos Juristas e eminen tes
.!Ornallatas que também sãO ãepu
t[ldoa, por exponenciais ·lIterátos,
.sem que"sofreS4e. qualquér ~V:e;
cenaura ... ou repll.1'o,. ':

Dest'arte, ClIoll811 estranheza qu~.:
tioaerodlllmentc, venha-.soe; ago- '
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o SR, PRESIDENTE,

O SR. PRESIDENTE:
Tem a' palavra o nobre Deput~ cio.

o Sit,ARRUDA CAMI.RA:
SI', Presidente, peço. a palavra,

Achando-se na ante-sala o SI', ,José
Justino Melo, representante do far
tido 'l'rabalhista Brusneiro Pelo Es
tado elo Amazonas, 1111. vagado SI',
Rie,a Júnior, convíun os srs. ~,u e 4,°
Secretários para, em Comissão, ín.ro
duzirem 110 .recmto S, Ex.", p fim de
prestar o compromtsso regímenta],

Comparece S, },'x,. acom;::t
nhado da respectiva Ccuiissã» e
junto à M~3a, presta o com,re:
111:1;1;0 re(/im~ntal, tomando . em
seguida assento no recinto,

niAo pessoiil, &o que nos p1recc.
As assceíaçôea ll~r:i."lll.s dsverãc
te prenunciar, os síndícatos prtn
cipa.lmznte - li! destes ternos re
cebldoo grande apolo - ele tal
arte, que pCI'~l.stindo na ae.esa
<ia proposição que não e cossa."
mas elo depurado Humbert':1 Tei
xeíra, espcramcs seja 11 me me
ap-ovada, eis que no nosso en
tender, não convícentes torar.i as
criticas até agora apresentad LS" ,

Era o que tinha a· dizer, (Muite
!:I~tn; muito !:leu!),

." • serem divUllladaa pela 1mprea
são, exercem um CraiJalllo digno,
Ora se .. prcprla constttuíçáo d.e
termina a fixação de percenta
gens de trabo.lhadolf~s nas emprã
SIIll, se li. riossa lJgl.sltlÇão do tra
'balho, na longo capitulo da na
cíonaãízação do trabalho, tem
como uma das suas maiores COn
quístas a ob·rlgatvriedade do
aproveitamento. elo trabalho do
brWlileiro (2n trabalhadores) por
que, em não havendo distin~ão

entre o tr?,balho intr:,lctual e o
manual ou tê:mjco, nade cons
tituir a proposição uma aberra
ção? Neste caso, condenai' a me
dld.a será condenar um dos ma.o
res institutos da nossa legislnção
do tl'~,'oalho, consagrada 11a carta
magna,

Dizer que a medida é ditator:ü
é torçar muito a e"p.L3sãO, AI·
mícímos que .ela pJ.5Sa centrar.ar
Interesses econômicos de empré
sas, nunca, pcrém, qualquer li
bel'dacle de expressão. M~,;, mes
ino qUe tal canLra;'iedal" possa
ocorrer, o interesse social reclu
ma li. providência que não cor.l-,
tttue nenhum atenta;o àS Il"
ranüas con.stituci{)nais, eis q....e'
não Ó1Z respeite à. idéias, Chr.- O SR, PRESIDENTE:
má-~a cite dltl\~OI'if,,1 q~alldo é pro- Ainda no gl'llllde exped'cnto 1
funaan'~nt<lwmocratica é con- a palal"l:a ao Sl', Erl"âni SAL, " c.ou
fundir conceitos, Perf.eltamente . • 1 o. .
justa; perfeita.mente constitllc;o- O DEPUTA,DOsa, lWN.4Nl
nal tendo em vista o unlv'~r8al S.4TIRO PROFERE DlSCUí~tO
principio contida' no artigo 145 QUE, I>NTREGUE A REV/.:;AO
da Constituição; eminentemen." DO ORADOR, SERIl PUBLIC,4DO
demo.crátlca por enseiar condi- OPORTUN,4MENTE.
;ões .iguals 8.0 trabalho intelec
tual do autor brr,<;ileiro, em co
tejocom a tl'aaalho intelectual
do autor estl'angeiro, pare:t1-n'i)s
deva seI' apl'ovacla a proposição,
sem rCSE1'.vas,

A velha tendêllcia, de qUe ao
Estado' sOmente incum'oe a. ge~
rantla das líberdllelea do In:llví- O S
duo, Ce~t~u lugar ao pensamento R, ARRUDA CA,NARA:
que objetiVa ao Estado, também, (Para uma qlUi:stão de ortie11l
e sobretudo, a. realização do lIem ~em re~jsão do oradorJ - Sl', Pr~si
comum, Conforme ensina Ocor- (lente, ..1'5, Deputados, as c1ispo::lções
gl!! R1ppert (J.,e l'égime dem:lCl'B.- l'eglmen.als não permitll'am e:'l)l'es
tique et le' drolt Civil MoC:12rne) sáSSem·os n{)sso pen.sam;lnOOsóbte os
a lIut·OnOmia da. vontade c\oesapa- graves acontecimentos de 18 do cor
l'ece face 80 Imperativo do in· rente~ que, a meu ver, feriram a Cous
teresse social, o direito d ') pro- tltuiçao e a dignidade da' própria Cal.
prledade deve Wl' cxerci,.:o em mllra,
função do bem estar coletivo, a Parec~-rne que .,3: questão ainda não
liberdade de contrato deixa 11 l'1- foi posto. nos _de'llaOS têrmos, em face
gidês de antigamente e a. teoria da Constitulçao, O Deputado Cab!"lel
da impl'eviBão, a cláusula "rebus Passos aflorou de leve o setor .doutri.
sic sh,ntibus", as llormllll can- nário, o mais importante no meu en.
tratuais coletivas II adesivas de- tender,' .'.-
fluentes dos textos legais, encon· Pretend5' .exarnlná.-lo, brevel1lente,
trll.m um va~to campo de apll- sem. j)alxao e nUm clima alheia às
cação, por serem conquistas eml- contendas pollticas,
nentementes democráticas, Oart, 141, ~ 15 da LeI Magn'l lIS-
'A questão é pUl'amente ecol1õ- tatui:
mica, 01.,,1' que a concorrência "A casa. é o. asilo inviolável do lndl
tem sido estabelecida apenas por viduo,. Nlnguem poderá nela peutrar
um intares.se cultural é esque~r li n,olte, sem conSenti111ento Cio 1l10ra.
a rea.lidade, d.1uturnamente .ob- dor, l!o ·nlioser para acudir 'li X tlma
lervada, , de CI'une ou desastre, nem clura:ite o

Em l'elaç!o ao tato, de ~l'em dia,. fora dos casos e pela forme. que '
trlldU2idas as ODl'as estrangeiras, a, lei estabelecer",
Jato em nada, mOdifica. 110 quas- Quando se trata de crimes comuns
Uo, O autor nacional, o criador a ~ompetência para B busca e r>.Pl'e.
brasileiro, continuará sempre em en.ao, é da justiÇa dos Estados ~l:ldo
segundo plano, As traduções indébita e descabida a interven'éó da.
apressadas, proliferas, barataa, fOrça federal, Os crímes de natür~ZlL
onde nem .BiqueI' o nOlr.rJ d;)S'tra- ~;~tar 840 regld~s pejas leJs lIll1i'ta~
dutore.s apa.recem(c a trn.dução T d
importa na nqulslç~ de eUrelw" o avia, em tempo de .paz' !lltern:i

. autorais) têm "ido aponti:das, a e eXternCL, segundo aLei Mapa art
·una voce" com'> um doa fatol'es 183: . ,...,.
mais prejUdiciais a forma~ão da ..~ segurança Interna.'eatnanutel1_
.cultura popula.r, .0 argu:nento, çlo da,ordem nos Estados cabe às
nesta \)IIllC, nlio mel~ce maior Pollcias Ml.1ltares",
atenção, "<lata vema", d Não tem, portanto, o exército o 'pC):'

O di I.... er ,cle pollcla, cle inquéritos IXlUCials'
. gnopre.s ",ente aa A,B.I. A buscas6 pode ser 'determ1riada ......'..••.

diz, haver COMUltado lnulneras JustIO&"c1vü, meBtno nos casos ele cri:
pe.ssoas, G<lstarlamo.sque o 811- mes contra I &eBUranca Jnterna A
aunto fosse amplamente debati- competência e, I 'JurisdiçAo Ie'
do, Com conaulta a:t.odos OI jor- à jll8t1ça civil A .A "dDer llceD1
nlllstas, autow..a lIterirlOl, pro- fecleral 6 pod as fôtwa
tlsslonalll .' ounlo,. deaenhlitu, ceOlO,a~ra ~s1 ~u:rtlva e ex..
para ver 11.0 aceito dapropo,si- tórla to autoriOrn1a doa.;"ta~ 110=_
pio. Elpreuou ',,,"',111~ p;ph;lU't.I. 1•• "'-an. 1m. . t.

• proposição é, somente, que nll.ot

se releg!:!:, que não se deixe de
lado, que não se desístírnule, que
não se desenccrsje os nossos au
tores, os noeaos llteratos, os nos
lOS artistas, que se lhes não re
tire - por in~tll'esse exclusivo
econômico de emprêsas - os

. meíos de, decentemente, obterem
lucros justcs de SUa atividade,
cerceada por uma concorrência
de todo condená\I~l. A 1,roposição
jamais nos Insulará C·) mundo.
Em cínquenta página 1 de uma
revJsta de 1110, cinquer. .'l,podem,
1Jerfeit~mente, sem qualquer res
trição ás idéias, ao j; -nsamento,
ser destinad2-S aos a Jton:.s es
trangeiros, Dizer que, na'. parte
puramente artistica e llte,'árln
se privará o I2itOI', de f.cÓrd,o com

seu mterêsse específico, do que
vai pelo mundo, é um outro exa
gero que eontrcrta a realidade,
E pretender então, que não temes
artistas, nem lit.,rat'os, nem .au
torés capazes de atenr.er a em
ecenta p:lr cento do gc:to de tais
especialistas, quando s , vê, tan
tos valores, per ai, inaj;I'oveitado,
A proposoçâo não se r: fel'e 11, no
ticiAI'lo. Se~á Cjw não cemoa pro
f1.sBional.s Capailes d.e, tm comen
tál';oS de sua autorl I, capaz~s
de abordar llvrementJ assuntos
unlvel'sais d<l que oB asll preci
sa ao par, para con'l:cer, tudo
no próprio empenllD (b .;,;u de
senvolvimento cultur~J'!

4,0) A medida, elo mais sãO
nad{)naliSlno, é plofmdamente
cons ;ituclonal e atellci~ ao espi
rito da nossa carta Im,gnA,
O Estado moderno, ent7e as' suas
funções, dentr.e outl'as, tem por
fine~idall~ o ampal'o à. cultul'a,
1!: claro o artigo 174 cb nossa
con.stltuição, Jl:ste alllp~I'O e.',tá.

2la l'amo dlJ:eta d!l proteção dada
aoa que nos diversos ramos Clen
tlficos, literários ou al'tl.sticos a
tals assuntos se dediqucm, Quan
do (é Inegável o fato, nós ve
mos, todo o mundo vê) o aUlor
brasileiro {bast.'l con.suitlu' as pu
blicações, pl'incillalmen:" às des
tinadas â.Juventude e fi l'ecrea
ção) é posto à. mal'g·em, não por
que lnexl.\ta valores, não pOI'q.ue
nâo haja capa.cida.des, mas, SIm
em decorl'êncla de inter~sses eco
nômicos das' emp1'ê8ll4 8.1, então
se vê, da nellC&Sldade inadiável
da medida, como ampa~o/a cul
tur8.,adiVulgação das nJll8aS col
Bas dos nossos vaJores,

Á questão não se prende, como
a.prlm~ira vista, poder1:l parecer
110 V. SA,' a restringir ou não .o
camPo daa idéill.9, os llmit'l!s \.~
pensamento, Ela diz respeito,
principalmente, à ordem econÔ
mica e social, eis que garantirá,
a.o trabalhador brasileiro Inte
lec,ual, 011 meios para que poa.sa
deaanvolver O seu tantas vezes
incompreendic1o traballlO, dele
auferlndoo, justa remune:'ação, 1l
ciência, a arte, lla letrascon
tinuam lIvl'es. Apenaa lO quer,
pala at\lnder liIO prinçlplo da. Jus
tiça Social, no .cp,mpo econOnlico,
onde comercUllmlente a ciênclll, a

, arte e as letras sfta exploradas,
ooncUlal' a. liberdade de !Dicla
tlva com a vdorizaçil,o do tra~
baUIO llumano,. E o fato é tanto
mai.s r~levallte quando a Inva
são estrAngeira não é qualitati'lla,
mas, alm,' quantitativa,

A oOl1lltUuiçâo é clara:
"Não ae admitirá dlstinçlio en

tre Q trabalho mNlual ou técniCO
e o trabalho Inte1t3ctual, nem
entre os profJ.s.sionais reapectlvQ8
no que concerne & dlreitoa,. Ia
rantlas e beneflciOl (art, 1~7 
parigrato anico)".

, Os aut.ores. nacionais que IS
dedlquem.·lL ~itura. de obras ar
tfltlclll. Uter4r1Á1l • JOma.li4tlcll8,

"
ra, criticar a prQpO.'liçâQ, já eoa
sagrada por eminentes parlarr.l:l1
tares.

Sem ser, por conseguinte Q au
ter da propcsíçãc, tendo a acei
to, como é óbvio, por estar man
tldtl no meu substítutívo; com o
devido respeíto, - que irrele
vante -tosio o acima mencionado,
_ não vimos na representação
do ilustre presidente da Associa
ção Bl'asllelra de ImpI'en.sa, qual
quer argum-ento que 110S pudesse
convencer cia falha do proposto
pelo C:eputado Humllel'to Teixei
ra. A sua jurldicidllde, a sua
utllidade, a sua necessidade res
salta, da prépría leitura do texto
Impugnado.

Alegar-~e: .
1,°) O desconhzcfmento das

condições de tl'abalho na impren
sa, por parte dQS 81'S, DeputadQs,
não po,,: aproveítar, Ao ~! ve
rificaI' que eminentes jornalistas
d.eputados examinaram a, pro
posta, isto, por si ·só destróe a
assertiva,

2,0 Dilli'r que a prcposíçâo não
vem dar maícr opcrtunidade aos
profissionalll da imprensa, esta
tomada no seu sentido íato, lOS
nesses r.utores literários, aos c:,~

senhistas e OUtl'OS. artlsta.'l patl'1
cios que poderão mllltar na im
prensa, é. p~'et'endel' enc.obrir com
argumentc:ção bl'ilhan~, mas não
convincente, o /lue l·e.s.salt~ ela
ramellte elo tt)xto, da. simpJ.ell lei
tUI'a do qUe foi p:'OP:lsto, Vê-se,
de logo, que li. medida, a pro
posição nenhuma l'estriç{io viria
trazer aos jOl'nals, eis qU~, estes,
como confessou V, 5,", em t'egl'a,
publlcam muito mais de clnCJuen
ta por comto de matéria de auto
res nacionais. Imprensa ao que
nos parece, não se refere só a
jornai.s, E' muito mais amplo o
seu sentido, Se, em relação a
empl'êsas editoras' exclusivas de
jornals não püde ha\'Cr r~paro,

no entanto, nos sectol'es. ele revis
tus e outras publicações e.slleme
lhadllS' o que se tem visto, o que
Jlão se. pode negar porque seria
faltar à evidência, éa I'elegação,
pura e simples, do autor nacio
nal, em beneficio de autores es
,trang,eiros, Revistas poli<:il!~s, re-.
. vlstaa infantis, l·ornals, ft1iJun.s
musicais, etc, - por motivo eco-
nómico exclusivamente, lr.1ediato
- deixam ele dar a oportunidade
ao.5 nouos desenhlstl!s, aos nos
sos e~criD01'es, aos nassosliterll
tos, .A Importação de matrizes,
a ell:ploração de copyrigths a
baixo cust,a traduções apNssa
d.as, onde nem ~Iquer onorne do
tradutor figul'a, desestimula, ~)

.sencoraja o autor nacional e en·
seja 'a formação de u'a mentall·
dade voltad!'l lô:ontra llS coisas di
PátrIa.

3,°) Dlzel', pür outro .lado, Que
a providência é. dltatOl'ial, tere a
liberdade de imprensa, é exage
rar os .lImltl:s da medllla e,. so
bretudo, trazer a baila, inoportu
namente, I!!ta llberdad<e tão sa~ i
grada, fi quai tantllS vezes se'
recorre para defender pontos de.I
vista qm. nenhuma correlação
com ela tem, Onde e .quando ae!
viola a liberdade de Imprensa nai
proposição? Proibe, por acaso.

',que qualquer emprêsa editora
estamPe 11 matéria .:nacional ou
estrangeira qUe q\)3l1'a publicli.!'?
Prolbe pOr acaao que qualquer
idéia. seja eXPQ8ta, publicada?
Prolbe,' por acaso que. alguém,
80b .sua responaa1:l1lldade, possa
dar à publicidade, delatro" cfe
qualquer orlentaçlío" obra jorna
IÚltlca, literária ,ou artlstlcli que
julgar ooOi.mlente? Ha 'qUltlquer
reltrlç!io a livre manlteetaçi<l do
penaamento? E' claro que niO.1 1

O que lle pretencle, o ql1t q_: I
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o SR, GABRIEL PASSaS:

o SR, PRESIDENTE:
Tem a pala\TJ'a o nobre Peputad<):

b de líderança, probidade pouJ
tíca e dedicação à.5. causas nacto..
naís, conforme revelou pel34
idéias llberais que proressoü: &
segunda, retirando de surprêsa oa
mínguados vencimentos e a mo
desta residência, únicos provcntoa
de um servidor de maia de 70
unos, que sobrevíveu ao golpa
apenas atguns meses,
'Casado em 1883 COÜl D, oocr

gína Doclsworth, filha elos barões
de Javal'Y, pai do Almirante .1ar
se Dodswarth Mal'tins, ex-Minis
tl'O da Marinha, do professor LUiz
Doclsworth Martins. membro do
Conselho Nacional de Eccnomla
e avô do Engenheiro Lulz de Cas
tro Dodsworth Mal'tins, Dil'C'tor
da Sociedade Imobiliária Santo
Afonso Ltmltada e de outras em
prêsas, do Dr: Jorge de castro
Dodswcrth Martins, chefe de clí-

. nica cirúrgica do Hospital dos
Servidores do Estad/), e de Duna.
Edith Bittencourt Sallll~aio, ca
sada CC>11l o engenheiro aswal:l()
Bittencourt Sampaio, qu~ tem
exercido altas funcões na I·1hl'ica.
Nacional de MotDres e na P:'erei·
tura, o Dl', Custódio José F8r·
l'eira 'Mnrtlus é hoje ebje\G dns
homenagens' dt' descendentes, pa·
l'entes, cont.errâneos, antigcs cll
,entes e ami(;os, que o l'ecê>r:lam
na sua dedicação, 1J.Dn dade e ina·
pa~ável h1terêssc p~la vid'l. cl()
pais, de que participou nflS ~llas

trnnsformaçõ~s através meio sé
-culo".

o SR. NEWTON- CARNEIRO:

OSR, PRESIDENTE:

(' 8R. NEWTONC,t.RNEIRO:

Tem a palavra o nobre beputado,

Era o que tir:~19. a dizer, (.111:!tO
Elll S:lntos. além de t~l' to'()l' ~tl.. be'm). '

gUlll t9n1jJCi C:;ntada cem vJ.Ha Durante o discw'so da Sr, Grt-
clfl'l.i::~t P~1l·t~cUI2;.', eXêl'CCU (loS CU'- briel Passos, o 81'. Godoillha,
ges de médicG da Companhia Do- 2,0 Vi.ce-Presidente, deixa a ca-
cas de lOmiêos, medicé.'lcglsta da deira da pl'esidência, que é CC1t1lrt-
politica e da8anta Cas:l da !VIi- dctpelo Sr, Ulisses Guimarêies,
sc:icól'din.:- Voltando' ao Rio e~11 Presidente ..
19DG fei distjn~uido por seu ve
lho anú:;o e c~mpanheiw de ban
cada, o prBSidente Aftmso Pt\una,
com a nomEaçáo a 17 de 01.11U- SI', Presidente, peço a palavra pa-
bro de 1:J{)7 para Diretor do Ins- ra Ulila reclamaçiio',
tltuto Nacional de SürdQs e NIu
dos, cargo dD qLlal foi destituído
pela Repúbliea t>Tova em dezp.ll1
bro de 1939, e s6 mal:; t,wde apo
sentado, após. inquéritD adminis
trativo, que a seu pedido, fol r,ro~
.cedido, resultando. na prova da
.lisw'a de sua gestão, A sua de- (Para. uma reclalnilcão - Sem l'e...
dicação ao ellsinD .elcs surdas- visão do orador) - cSI', Pl'esidente,
mudOllé atestada pela. CDn,5tru- hoje; pude obsel'varas Obl'aS que es
~ão, j)or stia iniciativa, do mo.~ tão sendo rc'alizadas no salão ~Dllti
JllSt<::soCdlfick) ià. rua das Lnran- guo; onde serii.() instalados, seg'undo
jeirl;s, queveiCl substituÍ!'. D ,'elho ouvi dizer, os gabinetes dOi! Lidercs ou
casar;o; de ::t.'Jpecto lugulne, em dos' Vice-Lideres, cujo acesso será fei.
quesoasllavam Até ellcâo os pri- to pela Biblioteca, .
vadQs do ouvido. e da palavra, Orai o único recanto tranaüllo des
Segundo a 'concepção dominante ta Casa onde ainda se PDdé meditar,
no passado, cs desajustadas elêsse estudar e preparaI'; cnfim, matéria
tipo eram afastades do convivi o 11ara. clebates e p<Jreceres, é. 'o. Bibllo
svcial e 5e lhes dava apenas o teca ,Se passal' a mero concdor de

'mini;no de ln.strução, que lhes fa- acesso a outros gabinetes, deixará de
cultavam os primitivcs métodos ter a funçãD para a qual' foi criada,
surgidos com o Abade .de j']};pée, A perturbação.. que ocasionará êsse
Em quanto isso, aCU111ulavt1-sa em trânsito por certo' prejudlcarâ o rcfú
apó'ices da dlvidapú1Jlica o pa- gloque ela tem sido até' ho.ie..
trin'õnio j,egado li; educação dos Apelo, portanto, .para V,:Ex.", Se•
.surdos-mudos pela genel'osidade 11hor Presidente, no sentido de .que a
privada, Sem a sua j'esélução. ele passagem se faça por outro 10c::(1,
iaVel'ter os recursos 1,0 edifício ,Do mesmo modo, a )'lOrta que dava.
e suis· Instalações;', lJa.ssanelo o para a sala de café foi obstruida, fi.
cUtUCl para Ocol'çsmclltD da Na- cando. assim, prejudicado o primeiro
~iio nãD sel'ia a .tempo evitada Pl'oPósito das obrt:, que era o de me
a deSValorizaçã,o do pa tl'imÕll10 .e lhQrar a illsta-lação dos sel'vlços' d&
lnieiada. .a. nova.iase de asslstên- Câmara,
ela aos' sUl'dos-;- segund() . a espe- Peeliria. pois, a V, Ex,", SI', Pl'esl-
clallzllda pedagogia atual.· dente, e à Mesa que ponderassem só-

As alternat.ivas de sua. vida. bre a necessidade de. salvaguardar a
Na. carreira do 1Iu.~trc l'epresen-- Biblloteca,pa:ra..todos .11~S um campCl

.tante de tradicional· f.mll1a lUI- neutro, campo de refuglo.~nde, cer
nelra, que daria a Repúbllca no- tamente} deve llaver tr3nClÜ1Udll,cle, .
táveis homens PÚbllCll8""entre OIS Estou certo de que serio .tomadas
quais se dutaca hoje odeputado as. llrovidênclas necessá~l.as, (Muit9

':Mllton CllRlp<l6,por dU8llvê~ lie beml.. .
'fês lientlr. o Impacto .das mutll.- O,illt PREiUDÊIIT~~
ç6ee 811bltu:. & primeira,. c()\'tall~' . '," . .' '." .
do no 4eu ,Ink!o &Y<lCaçlo p1\-' ". 1\ Meaaoxamlnari llo3 lIOncllftI'ÇGt8

'.bUca .de um' Jovem. mineiro, ao formllladla :,pelo notare Deputa40
qUalnlo falta'alllaltae cQuaJlda- fl8\1ÁOR OImelrlJ, aprop68lt1O ·ela 0081..

PElSolll hoje, 23 Qe jUlho, o cen
tenáno de nascimento do Doutcr
Custódio. JOlIé Feneir9. Martins,
falecido nesta cidade 11 7 de no
vembro de 1931, FIgurada po
litica de MinM Gel'l1Js, onde nas
ceu, .natural que era da cidade
de Ponte Nova, zcna da Mata, na
primeíra parte de SUa vida pú
blica roí deputado à ASIlem bJ<?ia
da Província, denutadoà Câmara
da oõrte, presidente da Provín
cia do Espirito Santo, novrnnen
te eleito para a Cálllara' dos
Deputados. até que, em 1889, CDm
a queda da Monarquia, deixem a
liderallça polítlca de sua zona
a seu irmão, o futul'Q senador
Antónto Martins Ferreira da'SiI

.va. Solidário com os seus aml-
gos, que a República deslocou 011
por algum anos desterrou, retí
rou ..se da política e foi exercer a
sua p:·(,;,ts:;;},o de médico, a que I

se d)(li~ou até o Em da vicia,
Nes.sL~sef';und:'l 'pnrte dn carreira
foi LlSpetor de saude na c!d:1:le
àe S iD Paulo, chefiou a campa
!l,ha de pl'cflla:-:.ia contl'a a febre
amaI lia, especialmente em Amm
qU5r:" Campinas e SanLos. Gnde
l11uLs ta de se f)::ou t. re~jdiu por
dez 'mos, No c:;erc:cio de sua
elinic.l p:ll'ticular, destaca-se D
fato ,:le ter sido o p:'im"i:'o Ill~
dicDl fazer no Br,.sil, em. l1\94,
aplic ,ção do soro ant1-cliftcric.:> de
Rou:x, entáo' r0ccnte!'!.1ente desco..
berto,

Dirctor do Instituto de Surdos e
.llIUllos

1:~ o que está bem claro na. cons-) vania,.. e,u Ines neg') tal' oompetêncla e
tI~uyao, E ll.tél convém esquecer que JurJ.:ilUçaU em tempo "e paz, I)Q13.hla~

104 r iedidas rcstrltívas da li~i!l'(lude de- negou" Coustltulçao, e, em Iace ti~',So,

ver i sei expressas c Interpretam-se i 11ln,;;uém lhes. poder.a ccncedé-ros. L~is

'iJ'í:~!O $r;nsu. Ianzenores ser.arn leis revogadas, e.
S.,e, lIO e.staoo de. sitio é que diiiPõe. po~.tel.iol'CS, se.. eXi3Cl.!;ô.:.m, seriam In-.. :a:.~i B2.si:::a. 'u,rc. :':(;6: ',CC't1S~ltucl'Ol1aJ.S e lnç,j:el'~ll:es. ' ,

"A lei que o decretar cspecifi- 00111Q pede. pOl'U..nro. o Exé -ctto
eara os casos' em que os crimes invad..r ao a:l'ituiçoos, ~~·llciais. raeer
contra a seguraneu da Nacüo ou mquéritcs policiais mllitures, enval
das suas lllôcEuições potítícas e veudo até d81111!~d"s, r'.nr buscas e
socrais devam ficar sujeitas 11 ju- apreensões, sem audiência ,nem , defe
risdícão e à legisbç.:io rnllicsres, sa da indiciado. que por sina l e par
ainda quando comatido« por civis, lamentar no g02~ üe nuunldndes. aín
1nas to...a das z'Jtlas de operação, da não suspensas.. e sem licença 'da
somente qu~mdo COllL eZes S~ '"elr... Cúmara ?
cionare;n e irjLuir,e't!/ no seu Não' e..1Jhe invocr.l', dL::p:::siti\'-os de
curso". leía militares ordínúrins, {JU regula ...

O SR, FRESIDE:iTE - Atenção, mentes obsoletos. contra texto cxpres
~uero lembrar ao orador que está es- so de uma ccnstuuicsc tão l?:iUCO Ií
got2:!0 o tempo c!e que díspunh«, regi- da, menos observada I:: já t:J.~ arra
mer.talmants, para levantar .a questão I nhad'l., mas tunda vígentc. mcrce xíe
d,' ordem. V, Ex.' tcrá mais doi!; mí- Deus, A prova disto e a dacísâo re
m.tos para concluir; se não puder in.. centa dn Trit'unal de Recurso sôbr::! fi
zê-11 dentro dêss~ prazo, poderá On"""l' prís;:;.o cia a"nt:rnl ,Tu:>'l'ez Tavm-a., d~-,
seu discurso à 1 laquigTdfia . cis~o aliás l"es~)eltada e curnr,:"lda pcI:: I

O SR, ARRUDA CANL>\.RA _ Sr, honrndD SI', Minisc'!'o da GuelT~,

Pre~idel1te, p~~a a V, E:<." U!'.l )louco, Mas, lU",-,mo que se admil~ ~ cJm
ele liberalidade, pcrque estou expol1elo 'I ;Jeténci~, pal'a argumentar, das aUto·
l:ma tese, eon,stitucior.al que julgo in- lidad~s m!llt:1l'es p:I1'8. o pr,Oeedlll1en
í=ressar a Camara, Rogo a V, E:{," to em lide, s~ a bl1sca se fez j)Jr 01'
n::tl~ dois, ou r!r.co mlnutos, Ontem,l (~cm da prc,idente d~ inq~él'it.~., ff\
o.p.azD d::t 52:5"0 fúl ultrnpas~:':do de ileclu-lh-e poder p~1'a t",o ouon,de> ~ejc::
1,) ou. 20. mmutos, Peço tDleraneia a I Se por Cl'd. em da .JUst.lça m.j.1t31, f_'J'i.. E.~,ll. .' il::gal .a execuçúo. que só pacle:'ia s~r

Dispõe mais a C8.rta Magna, artigo levada a cal:':) p'2la jusUç~. com o au,
20/: . I :dlio, p~r ela requisitado, se p"eclSo,

. '~Publicada a lei (:le estu~10 de I d~ policia c;vil ou lllillta-r, ~110 da
s,tlO), o PresldeJ,te da RepubEca r força feder~J, sal\o se aquelas se
desig11ará por decreto. as pess~~s l'e"'elas.sen1 Ü11pot2nt~?S, .
a quem é cometida a. e::ccucrLO clo. Sr, Presidente. não me mt~re3s~m

estado de sítjo e ~szonas c1e op~ .., pessv~5: K8·~ indngo se e~ti em .Jog-o
:ração que de acôrdocom a refc-' o c~\lrlilho di! Ca,xias nem o t211tCc,O
,ida lei ficarão ~lIbmclida8 à j:/_ deput:lcb Moli:1:lro. n~m o corclRto P[l

risdição e à legislação 1ILilitar"' , dr-é Medeiros Neto, O qUI:: está em
E mesmo nessa 3ituaçf10 gr::wi.,sima, llde é a C0nsttiuiçáQ, é O parlan:en

cabe s6. ao Presidente ela Rcnú1Jlica tal', é 8. dignidade d[) pcdpr le;:lsl~-
:na' órbita do Executivo, . 'tivo, sãQ as irnunidacles, os prmcI;Jios I'

de,'8T1nnia.r ~~ busca e a apreensão e!1fI:n. . .
~m., domiciiio, (art. 209, pa:'âQ;l'aro. Podem as imunidéldes se~ rcdU~ld ~s
UD!r G, IU), àq'.lela, t:'lSte e estrelta n'8sga de 01,1S
,~ justiça militaI' é um ramo espe- posterior à denúncia, 9u~ projlugnou

'~lflco do I:0der, Judiciário, cem pJde- o noOr·e líci.e:' da maior:a?, , '.
:res delumtados e 1'estrit·os a· uma Se n esposa do ::;1', T'onGrlO, J"; en
>clas;;e, a.).s milital',"S e _ ussemelhados,j f"rma, mnr:-c.sse d? cheque, se '? GZpU
De sort-e que em l'elapo [l civis sua tarfo presente cstlvesse·e reaglsse na
jUl'~diçll.o só pode existir, como-cx- defesa. de seu lar \nvad,ido e l1101'rc~.
.cer.a,?, ilxada e expressa na Consti- sem d~3en2,s de braslJ'.'lros ,e o pro
'c: ao ou em leis dela decOl'rentcs € pl'io denuta(lo. de quem serla a res
" barmonia caril a sua sistemática e ponsabilicl3lk?
.~- ~~ princípia.s, de nada valendo de- 81'.. Pl'cs~dentl::, a qU8s~ii.() el~ ode!'1
,t~e~Q' ou leis antel'iOl'eS em discor- é a seguinte: 1.') Urge qt1·e V" E15'~
<1anc'cl com suas linhas. pessoalmente ou medl~nte.a Com15su"
.. Ora, se a justica milita! tive.ss€ a de Constituição e JustIça fixe os L111I
jurisdição ordinária em térmos gerais tes ,e a jurisprudência em tõmo das
~ôb1'e ciViS, m'2.5mo nos crimes contraIimunidades e que est.es limites náD se
a seçurança interna da Nacão e as jam tral13postes, 2,") Peço a V, Ex,"
instituições política e socialSê clarO informe se os discursos elos parlamen
qUI:: a, Constituição não lha conferia., tal'cs jáestúo sendo cel1-~urad~s r;o
excepCIonalmente no reo-irne de exce- rádio, como cOnsta, e nest~ ca5(l,·Qua.s
ção, o estado de' sltiQ, Q a.~ Pl'O',:j dências tmuadas. pela Mesa,

:Mas o "art, 108 da Constitulçãoo li- (M'Óto bem,)"
qUlda tôd'1 e qualquel'dúvida que alu- ,.
da ,puclesse pairar em algUm esplritc. O SR,GA,BRfE1 PAS"SOS:
mm.s' cauteloso, Diz este artigo" A .
Justiça MilitaI' compcte processáre' Sr, Presidente, peço a pabvra,
~ulgar, no.s crimes militares defini
~os em lel. os militares e as pes
EOas que lhe são asscmelhadas,

§ 1:· ll:sse foro poderá estender-se
.aOs clvis, nos casos expressos em, lei,
para a repressão. de crimes contra a
seg,lrança externa do Pais ou aS i7'-s- (Para uma comunica.clio) (Sem re.
titBições militares, llMáo .do orador) _ 'Sr, . Presidente,

PJrtanto nas épocas normais .falece parece-me esta ·.a opQrtunidade ele dl~
l, Justiça Willital' podl::J' e. compoetên~ rigil' uma .in<Ueação à Mesa, 110 sl::n-.
Cla para processar e julgar civi<;, mes- tido de conslgnal" na Ata dos nossos
mo no caso de.ilrime contra a seg.u- trabalhos, uma l'cfer~ncia ao centc
rança interna, dhamo a atenção' dos nârio de nascimento do Dl', Custódio
doutos n!,sta. Casa contra o fato de se JOlIéFel1'elra Martins, que . pertenceu
estal' fazendo letra mo:rta~o texto a esta Ca.sa, n() antig()j'egiml', e que
~xPl'eS$O da Lei Maior dO'Pa:lo5, . teve uma vida devotada,à causá pú-

Nute terreno.,é qlle, Irem paixã.o de bllca," ','
.qualquer esPécie. delilljarl~ ver situa- '. . '.
da a questão: A falta de comlietên, , Com;) homenagem a êsse homem

':o1a e de jurlBdlção da justlçarnllitll.r Ilustre, pa880 a ler altigo, publicado
'. da. tropa federal. GoIIItarla deoa- na Imprensa:
.'Vlr~jU1'latas do ~tofodeV, EK,lde ' ":oR, CUSTQDIO JOSlí: FER.
•Ollvelra Brlto, deVleiradll Melo, ,de . BÉIRA MARTINB,
Pí'ado 'Kelly, Jefferaon· Aguiar, AfoMO ...... . '.

, ArJrios' e out~ lI'a . douta oomialll.éi centenérlCl .de Msc!mellto·. déss,e
!<I,'CoDltiW1ç1io • Justlç.. ,- num pare_f/"ltre .poIitic() ..... MediD" • ora,,
".ar, técJUl». i&ilt aolitioO. De mim. "te t!IJ . IIIlmlflllt,4IIOr
,. " . ',.----. '-:'
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(;) SR.PRESÍpENTE~

Dou a pa!a101'a'pcla or{jet1l 8() no._
til'e Delnltad~ Tcnórlo Cavalcan,i,

o SR. TENóRIO CAVALCAW.:'I:
Peço a pala Vl'a 'pela ordem, .SI',

Presidente.

COl~PARECEM MAIS OS
SENEORf:S;

o SR. PRESIDENTE:
:E"t:i. fi.,do o tempo desth.w _ v 110

cxpeuíente,
var-se passar li. Ordem do Dia.

truçfio que se efetiva ae lado da Bi- Rio de Jnneiro: ClóYis Pestana - PSD. Jilarece~5Õl;Ire a promoção de. respon-
~JiottLa dn casa. Alberto Tórres - UDN. Coelho de scuza - PL. Il~Jdllde, =a vez que adnuta 11 ile-

Atino de Mattos - P5D. Croacy de Oliveira - P'I'B. jitimioacie do mandado ue busca e
At:gusto de Gregório - P'D DanIel DiplJ_- P'I'B. apreensãc.
Barcelos Feio - PSD. Humberto Gobbi - PTB. A competência da Comissão' d<
Carlos Pinto - P~D. Joaquim Duval- PSD. C<lnstituiçã<l e Justiça, na macería, ~
Celso Peçanha - PSP. João Fico - PTB. explícita, inclusive nos seus aspectos
Ed:lberto de casrrc - UDN. Líno Braun - PTE. de mérito, por fôrça do art. 28, § 1.'
Ge:úlioMoura - PSD. Luciciio Rnmos - PL. lio Regimento Interno, qua ordena:
José Alves - PT13.. " Tarso Dutl'a - PSD. "A Comissão de Constitwçã.o o Jus.
Jo~é Pedroso - PSD, Victor Issler - l?'I'1l. tiç~" ccmpete opinar oSôbre o aspectc
Mario Guímarães - UDN. Acre: oonstítucíonal, legal, jurldico ou dI

Nicr,nor Silva. Prado Kelly _ U~", ! Jo.é Guiomard - l?SD técníen legíslatíva das matérias qUI
J'.mlizonas: Raimundo Padllllo - UD!\ Oscar Passos _ PT13. lhe terem distl'ibUidas; sôbre o mé-

Al1lUDCs . de Oliveira - PTJ:. Satul'nino E:'ag[L _ PSD. Amapá: rito de todos os assuntos atinentes
JC;'Lle de' Souza - !?TÊ. Ten61'io' Cavalcanti _ UDN coaracy Nuné's _ PSD, ao Poder Judiciário e ao Mínístérit
M.:m;ej Bnrbtiôa - PTB. Distr:toFcdoral: R<>ndónia: Público e das proposições que eavóí-

hrú: Adauto csrnoso - 1:JDN. Jo"quim Hondon - PSP, vam matéria de Dlreíto Civil. -ccmer-
D,,~,,'cl'O dc Mendonça - pel'. Benjamin Farah _ PSP, , Rio Branco: cíal, Penal, Administrativo, Fiscal
Ga~,':cl Hermes - PTB. carccso de Meneses _ PSB' Félix Valois _ P'I'N. (180) Proc~ssual, Eleitoral e Aeronáutico:
JO[,O Menezes - PSD, cnaras Freitas _ l?SP. sôbre registros públicos e juntas co.
Tei,:eira Gueiros - l?SD. . Georges Çialvão _ PTB. ORDEM DO DIA mercíaís, .desaproprtaçôes, naturaliza-

Ma"mllão: Gurgel do Amaral - PR. ção, entrada, extradição e expulsão
}.f<lli'O Mattos - FSP(:l5·9-!J~7). José Talai'ico _ PTB (28.8-57) • O SR. PRESIDENTE: de estrangeiros, emigraqão e ímí-
C8,";::üllo Guimarães - ?L (S de Lopo Coelho -PSD. gração condições de capacidade para

4lUIEC:'O de 1957). Mál'io Mcu·tlns _ UDN. A lista de presença acusa. o com- o exercicíe das pronssões técnícc-
Cí,i carvnmo - PSD. Odilon Braga':'" UDN. parecimentc de 23.7 15l'S, Deputaaos. cientificas e Iiberais ; sóbre perda d3
CUlJ:1a Machado -DDN. Scgadas Viana _ PTB (23-9-57). Vai-se proceder à. vota~ãoJ da ma- I mandato elícença para processar
Frcitns Diniz - P5D. ~,!i:inas Gerais: tél'ja constante da Ordem do p'ja. Deputado, bem como sôbre direitos c
Re;,a:o Archer - ·PSD·. Afonso Arinos _ UDN. '. 'deveres do mandato em geral; e sô-

G:aui: Badaró Junior _ P8D. o SR. PRESIDENTE: . bre os recursos previstos ncsteRe~'i-
Cha,;us Radríguec - PTb..' , I PR . mente",
RUGO NUPO!C[lO - P6D. ·"'~rl~~op?í~i~ça...:'e~Jl;N. • Senhores D.!iPutacios: . Anuncia ainda a Mesa. como ínva-
José Cândido -UDN',Bias Fortes _ PSD. A, propó.sito dos acontecimentos do I ríàvetmenta tem procedido, sOJici1'JU
Marcos Parente. 7""PS'UD~: r. 957) Ce.iso.·Mur.ta - PSD. di~.: 13 '00 corrente, relacionados com! ao Sr. Mll1LStroda ~ustlça plena p-
Moul'[L~~antos - D (~"-"- .• :, ,Clemente Medmdo :... PSO.. o nobre D~pt1.ado Tenól'io oavalcan, ran,tla aonobr~ r::2Plltad~ Teno'jo

Cenrn... ,... , ,. >3'~ França Campos _ PSD. ti, a Mesa,l'eunida ·h.oje, extracrdí- C~:.alc.antl, aCl1dl~do.ao apelo que S.
AI~I~cal' ArRrlpe '-UDN. (3-9·57). "'Gel'aído Mascal'erihas -..P'1'B (l~ nànamente, connrma as declarações Ex. fez em sessao de ontem.
Auolfo Gentil .- P8D. de aeõstc de 1957).,' ja JeHas pelo seu fore.sidente. efetivo
Armando Falcao - PSD. G1.iilheime Machado _ UDN. que tomou, nssím que foi inteirado
E"lr:erino A.Tl'uc1a - PSF, Guilhermino .de, Oliveira -:- ..?SD·. das ocorrêncras, r as provídêncías ne-
EUClld.es wícar - PSD. Jaeder Albel'glÍl'ía--:'PSO, _ eessarías à .garantia pessoal e ao:
Fnl.nClSCO Monte - ""TB. José Bonifácio _ UDN.'. - resguardo das prerrogativas. parla-
Lllls.ca\"alca~te - PSF. Licmgo Lelte _ UDN. mentares, • '
Mm·t~ns RodrIgues -. PSDMagalhães, Pinto ...... UbN. PM'I'idmc:'Ju junto ao.Sr. Ministro
:MorelTl~' da Rocha-- l?R. Mário Palmério...;. PTB.· da Justiç.a sezurança para,.qUe o no-
Vll'~lllo Tavora - UDN. Mauricio de Andrade _ 'PSD. 'bre 'Deputad() Tenól'!o Cavalcanti llâo

RI': Grande do Norte: Mendes de. SOuza _ PTB. • s.!resse qualquer constl'all~lmento
Ga}yao Med.eh'os - PSP. .Miloon câmpos - -UDN. . quando deixaSlJe o Palácio Tiraden- O SR. TENõRIO CA-/ALCAr-:'TI:
.Tose :ArnauCl ~. PSD. Nogueil'a da Gama _ PTl t~s. Diligenciou para. que qualquer'
M:U't.l!lS Fernanàes -,. PR (20·8-57), Oscar Corl'ên. _ UDN.., embargo 'não se cQntrapüse~e' ao li. (Para umaqtlcstdo(!e oràem _
TarcJsio Mala,..,... UDN (1S-10-51). Ovídio de Abreu _ PSD, Vl'e acesso de S, Ex." <:'0 seu aparta. Se:n 'TCIi:stio do, oradOr) -- Sr. J:'re-

pal'fÚba: . . Paulo 'Freire _ PR, manto à Rua Sá Ferreira n," 188, sidente, eUdesejú ag'~'a.decer em' pri-
Jnndui Cnrenlro - PSD. Starllng Soares _ l?SD. apto. 904 ouà sua residência, em melro lugar a atenção que V. Ex.a
Jo~é Jo(fJly - PSD. Uriel Alvim _ PSD. Caxias. . \'em dallCO acesso que' se e.stâ de-
Joao Ursulo - UDN. São Paulo: Assegurou-ll1e com a valiosa cocpe-.I nominancio Caso Tenól'io, mas que é,
Rafael Correia - UDN. Abguar Bastos _ PTB, ração de Iide.res da Câmam, à eutl'e-I na verdade, um ca-so do Cong'l'cs'O

Pernambuco: Batista Ramos -PTB, Sa elo referido apartamento inteira- N~cional, v,..Ex," tem demonstrau,
Adellllar Carvalho- UDN Brasilio-l\[ach,lldo -PSD,. m.ente d.esem.bar..açad.o e. pela. prÓpria! ahas, o ma,lor. ,ç(11Pen.ho , em prote~8r
Amllul'y.Ped.l'osa -: J?SD. Broca Filho -!'SP. aut(ll'idade militar incmnl:ida da exe. 23 nossas imun:dades.
Arruda camara-PD~. Campos Vel'gal.:... PSP: cucão jUC;icial.de busca e.apreensão, Ontem eu trouxe a V. :Ex." ruiUI.
B:;U:l'OS, Carvalho .-:- P.R... Castilho Cabral - l?TN. o Presidente efetIVO, pessoalr:~ente" relação de casos novos, sw'gidos ar;~-.
Dms Lms - UDN. Dagoberto Sales - l?SD. no próprio carro da .Pres.aenela, Ilar da.s Pl'cv'denclas que V E"
Lima Cavalcanti -- UDN. Ferreira Martins _ Psp.aoompauhou o nobre Del)utado .'1'e- t! d. .~" .. ' . x;,
~oury Fernandes -PSD. Herbert Levy _ UDN. nório Cavalcanti ao apal·tamenta da es li o ·;mmel.o cua.venj. toolanc:o,
NIlo Coelll;o - PSD. .' Horácio Lafel' _ PSD. Rua· Sá~Ferrelra n." la8 e, po~terl(Jr- C0n,l oonosso tes~emunho, o,que agl'.'-,
Osvaldo LlIna FIlho - ~SP José Miraglla ..,....PSP. ment.e. à sua residência em ~axi"s; liecem~ s - e n"o Sel"b~ se o deve-,
Paulo Ge~mano - PSD., João Abdalla _ PSD. ' N~l).huma asslStênc~a. incl\lSive' a mos f~zer,.. llolsV. ~x. está..,cumpriu_
Pontes Vl~ira - PSD. LalU'o Cruz....,. UDN. pe.ssli'ilil faltou aS· E..'I:" sendo que do um d.ver const.tuclonal, m~, de
&~lto MaIor - PTB; Lamo _O<lmes _. PTB. / a,Mes'aiem face' das' 'oCO.l'tênC1~, qualquer. modo, ,agl'aã~Cenl0s.
Uhsses Lins - PSD. Leonaroo Barbleri _ PSr? lÍgll1 continuadamente no sentido de - Mo~tl'amos.-,a V. Ex,' que nOS3a.

AlaS'~as: . . Leõnldas Cardoso _ "~P3. ga=tl-lo contra qualquer p.ertu:- resldenCla, a"ó.s a ,estada de V. Ex."
Ary. Pltombo -:- PTB. Mario, Eugenio _ PSD. ba;ã.o ou' supressão .de direitos qUe o lá, continua quase todo o dia ron-
Jose Monso - UDN.' Menotti deI l?icêhia _ PTS. protegem cemo congressista Coa cc- dada por jeeps do Exercito, ante",
Medeiros .Neto - PSD. Nelson ,Omengna _ PTB.· mo CIdadão, . .. denWlclel 'que 'um jeep de n." 21 com
Jos~ Maria - l?TN. Pereira Lima _ UDN (81-'1-95'7). - sempre. que um, seu - membro seJa as iniciais EB, e tenda na parte' tra-
.$eglsn:undo Anorade. - UDN. Goiás: ou venha a, ser. atingido nos respectl- seira um • saco cheio de' munlçõe,',

Serg1pe: ,Fonseca da Silva _ PSDo vosprlvllég.05 parlamentares; a Me- com as cores e a estréIa encarnad:t.
AIrton Te~es - PSD. João à'Abreu _ PSP. ~ que. ora responde pelos destinos QUe caracteri.z:an bem a propriedade
Luiz ~arcla - UDN. • Taeiano de MelIo _ PSP. dn Câmara confU'mando tradição du do Exé~clto,()(;upad-o por três mHlta-

Barua: wagner Estellta _ PSD. . que .aantecede:llln . t<em' atuado ,e re~. cU':,ll.Spar.entes nâo pudemos iden~
AlIomar Ba:leeiro - 00111.. Mato Grosso' ' atUlU'â no sentido de'sustar o. CON- tificar,e.stiveJ,'J. . vigiando nossa casg,
AuS'Usto Públio - PSD. Athaide ~a~to!' _ UDN(lO-lO-S7), ,tran,s-imerlto I!re.staurar a. plena vi- até a mela"lloite, An~. parara ;\
Berbf,rll de Castl'o- PSD CP de Corrêa <la Costa -UDN. gtncla dos referidos ~rivllt':glos. P()rt3, da. Del€gacia·e seus passag'eJ.'

outubl'O de 1957) • Tullode Castro Pinto _ tlIlN. Tendi) sldv a., elCIJeQ1Ç§o cio man- l'O$' perguntaram ao oficial de pllUl~
Carlos Albuquerque - PRo Phill\delpho' Garcia .- PSD.,cl.ado de bUBca. e apreensão no aparo. tão onde ficava_nossa residência, .qt:3
Rermogenes Princtpe- PR (18 de tamento e na residência do nobre .fol por êle inchcada. Lá êles chega.

out'Ucro de. 19571. Parnm\:. DepuU<do Tenórlo,cavalcantl'qulll- rame ficaram até à meia-noite D'_
Laurindo Ré~ls - PSD; Cid Campelo - Pl'B. 1lcllda de lrregUlarem pronuncia- pois, outro jeep rOl1dou até altll·m;.
Luiz Viana- PL.Firmnn Neto - PSD. meJltos ve=lflcad0.5 na Câmara. entre. drugada o quarteirão da nossa·re.sl-'
Nit.:lCosta - PTB. Hugo Cnbral- OON. outras razões llponta4asporque.nAo. dêncln, COmo se .hOUve.58e qualquer
:Nona.to Marques - PSIJ" Humberto Mollnnro - PTB (1 de 1<ii precedida' d~ autor1zaçllo lealala- COisa de anormal.·Não sei o que há àe
Rafael .Cincurâ .:... UDN; outubr~de,~9S7)'. t1vanOo! ~rm6,§ cio art. f5ePar4gra- ,'Verdade, porque o Sr. Coronel Pre.
Ralmun(Jo :Brlt<l -PR._ ..LUiz Tourinho -:-" PSP.fCII. da. Con8t1tulç~Peller~I,... MeIa., alclente do lnquérilg declarou ao "Di~-
Vasco Fllho - UDN. Mario ~mes - PSD. solicitou, ··aetDre Ilo ,matéria:" ,lIl8nltec-·· rio de Notitias".e a àillgêncla. ü,
Rildebrando deG6is, , Santa Catarina: ,- . ~Ao da .00000000:!I! Ç0D8tltuJçice~ro_guir .. Se V. Ex,"dlz. que di

Esplrlto Santo: ' Antonio Oar10s- UON. JU8t1l:fl, a flm~ d1rlmli'contro~lliaessae,iarantlill e l1entonstrao ·em.
Cicero. Alves ,- PSD. Oelso Branco - UDN. ed!teJ;lte, . uma vtzQUebou,e, .JlOX. J)eJlhD àelloütSurarodireito.de cXcr';'
Jefferson de Aguiar. - PeU. Wa1demarRupp - 1JDN.1IUal'· entend1mento ~~an40 a ,cerm~ ~.maIldato que o povo :DOlI'
Lourival de Almeida--P8P. WlUlderley Junlor- tmN leraJicMde u,med!da., .. ,'. .•... .contenu, nl I011Jla da Conlt1tulcAo>
Napolello FonteneUe - PB1l. Rio GrllDde,iio S111:.,AClomillllli~de constitll1çAQ e"\IIi~ ~toaV:Ex.'9\1aiBUpnl\lld&n~"

.Ponciano dos SllD~8- ,PRP. ,:cesar Frietll - P'l'B.tlça' tam1ll!m' 1lo1.~onyidada a 'l.'lIlflli' cl~ iI serem .tGmll4Q.11 Quanto ...~'"
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o SR. PRESIDENTE:

O·SR. PRESIDEN:TE:

Os 51'S, que. aprovam queil'am fiCai
como estãc . (Pausa).

Aprovado,
I

Votação, em discussão única, do
Proieto n." 4,520-B, 'de 1954,· que
cria a, cadell'a de Radiologia.! CU
nicanas Faculdades de MedlCJnn.
Federais,' tendo pareceres, Irtvo~
ráveis das· Comissões de Educ..,..... )
e Oultura: M SeT'L'iço.Púb!lca, ,.
Finanças e de Saú.de,

O SR. PRESIDENTE:
Vou, submetoer.a votos o seguinte

.. PnOJETo

Durante o discurso do Br. Emi•
lio C['.r108, o sr. Ulisses· Guima
rães; Presidente. deixa a cadeira
ela prMldl!nela. flue é ocu"ada :oelo
S,', Nícanor.' Silva, 2,~ Secretário.

O SR.. PRESIDENTE:
Vem à mesae vou submetei' a v.:Jto.

0 ....."1nte

REQUERIMENTO
lI.""l ueíro ~. Jl'rogat;:íio da sessão pClr

15 mínutes." .

S. S.. 23-7-57, - Ben1amin Farall.

o DEPUTADO SR, EM/LIO
CARLOS PROFERE DISCURSO
qUE, ENTREGUE A. REV/S,A,O
no ORADOR, .SERA' PUBLICA-

DO OPORTUNAMENTE.

Durante o discurso do Sr, Depu
tado Emllió Carlos. ° s-, Depu.
tado Adauto Cardoso pro/ere
aparte (lue provoca. a. seguinte
falado Sr •. Presidente:

o SR. VIEIRA DE MELO:.. . . ~

Sr, Presidente, peço a palavra
ordem, ,

O SR. T~NóRIO CAVALCANfrl:
sr. Presidente. peCI> a palavra para

f~er uma comunicz.~ão da maior ur
gênc'a, . ligada ao depoimento . que
acabamos de ouvir, comun'caeão que O SR, PRESIDENTE:
interessa à Mesa e à Câmm'a

O SR, PRESIDENTE:
Tem a palavra o nobre Deputada, O SR. Vl~IRA DE )tELO:

Ten6rio Cavalcanti para uma comu- I .(Para U:1a questão de ordem
nlcação de urgência. Sem. revisão do orador) _ Na qua

lidade de Líder da Malcl'ia, requeiro
a V. Ex,·, 51',. ~esldente, se digne
de conceder a palavra ao Vice-Llder
SI", EmllJo Carlos, para tecer cansi
derp.ções em tOrno do díseurso ontem
PrOferido pelo nobre Deputado Carlos
Laeerda, ·8. Ex,· falará em defeJ3a. dcs
pontos que ínteressam à polltica· do
Govêl'no, (Multo bem).

o SR. PRESIDENTE:
T!m a Palavra o 'nobre Depu~ado.

o SR. ~RMANDO FAL('IO:
• Sr. Presidetlte, peco a palavra para

contraditar a questão de ordem do
SI', Tenório Cavalcântl. O S"l. TENóRIO ·CAVALCAl\rrl:

(Para.· uma. comunicação), (Sem re~
visão do orador) - Sr. Pl'csidente,
não era meu propósito 'trazer aqui 11
questão da censura telefônica. Re-

!) SR. ARMANDO FneIO'. feri apenas um caso de que V. Ex,·
ju tinha ccnhecímentc. Mas quero

(F,jbre a questão de ordem _ Sem rela tal' 11m fato concreto, cíaro, posí
revldo do orador) ~Sr. Presidente, tlvo, com. nomes. de personagens da
a PI'OPóslto elo assunto que aCaba de maior lmllort~nc:a na vida pública, 08n. P1ESIDENTE:
ser ventilado pelo nobre Deputado e do qual. V, Ex.·, poderá tirar ila- Atendenc' â oli lta - . do nobre
TenírJo Cavalcf.nti. e especificamente çoes e conclusões, ,para, em seguida, D, d·o I s c. çao
da I'cnsura que porventura existiria decidir Primel1'o telafonei à resídên- dé~P'Uta 10 Vle ra de Melo, a Mesa
no Departamento dos 'Correios e Te. cía do' Brigadel1'~ Eduardo Gomes, a. l • 11 P.i avru ao nobre Deputado Emi_
l~IJI:lfos, a. lltleranca da Maioria pe- fim tle lSllDer da saúde de pessoa de }l C_aros co faz de ac6lllo com a
dlu-me que entrasse em contato Ime- sua famma manírestando então ode" .ec~ao qll,a tom~ uniformizando a
diatnmente com o nobre Diretor do seío de fazer.lhe uma vlsita. A irmã ~~SS~~~~~2de.:. f.fi~~;r o v~e-~der
DCT, Sr. Coronel Alberto Bitten- ,tio eminente mllltar respondeu-me Ctue 51 ão' a, ou a po-
conrt, o BrlSadel1'o estaria em casa por vcl- (' ,

Acabo de comunicar-me pelo tele- ta dlUl nove horas, Ali cheg~nd,o Tem a. palaVra - o nobre Deputado
fone Com :J. s.a, que declarou não àquela hora. encontrei um l'epó,'ter Emill0 Cl1r:05.
existir na sua repartição nenhum da (rltlmo. ~oro. à porta da reslàên
serviço de censura, nem telegráfica ela do Sr, Edual'doGomes, repõr
nem pOstal. • ter êsse que me fotografou, Entrei.

Deve, portanto, haver gUllolquer eeuí- Quando estava conversando-a DÓS com
voco da parte do nobre Deputa<lo Te- o Brigad-eiro Eduardo. G'jmes, rece
n6rio oayalcântl, ou. então, se eeuí- bemos telefonema~e um repôl'tel' do
voconltoexJste,. compete a S. Ex.- :ol'nal'. do Br8&l, que, perguntava
·en.vfar o orlmnal dêsse telegrama ao qual O· tipo de reunião que alise raa
!)~etor dos Correios e Telégrafos, nue li~ava. Então. I'~ponde uo B~g~

·S~ ,compromete a tomar as providên- deiro:· "Não há. nenhuma reuníão .'
e1ri.s neee~S!rlas àlnvesti!lMãO do Apenas recebo uma vlslt«", E o jor
tl~lJunto. Flcâ,porém. desde já eccla- nEll~ta ponderou: - "Fomos Infol'-
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Ser.ulm Bertaso - PSD C9-9-i"l).
Rio. Gral1de elo Sul:

Fernando Ferrari - PTB.
Hermes ele Souza - PSD.
Nestor Pereira - PRP.
naul Pllla - PL. '
Silvio Sanson - PTB.

Rio Branco:
Fóli" Valois - PTN. (89).
O SR. P.nESIDENTE:
Levanto a sessão designando para

amanhã a seguinte

ORDEM DODU



tlIÃR!O DO COrJCRrSSO rJAC!(',f·;M': r6ecán rr
""'--., _-"-.._. -'-..~ ..""'" ._.'-----_._-_._-------_._..-._-

o SR. ROBERTO MO~EnA:

DISCURSO DÓ SR. DEPUTADO
r<.oJ3ERTO MOREN!., PROFERIDO
:NA SESSAO" DO DIA 29 DE
ABR.IL DE le53. CUJA PUBLICA-

cP.O SFRIA FEITA POSTERIOR
MEl':'I'F. (Devolvico à Taqui~l'afia•
em 3·7-1957).

mo !."ilÜô~(l'io; tcndo p3.I~C"l·CS í:.l.-' tcndo pareceres: da. Comissão de Ser-I Comissão de Finr.:c.ças sôb:'e ei;lé:l.\ Gi":<:ld.? no E.s:.lão da r'.l,·:;.iba '",',:':\0(}
·\\:.:.::~VCl.3 tias CO:l1jl~OçS ce. ~ebUránç:l. i-·ViC:.o Publico com cn1enda. ao z:-tig:o I das de 1.;.0 c.l~Scu:;.são· pe;o C.:·.~1,~,~t~C parecer 1h·,,·v..·~P:'l ,,~~ :. ,):;.:.;~: ... J li'.:.
l-.. .c ...or.al e ,d~ ,rU:'~~ilças. .ice.aicres: I 7.°9 da Comissão de Tl,'an::'-POl·tes, Co- das de ns , 1 e 2 e ccu.rár.as ,~.~ n~ l'r~ll!..;':Jl·I,{.s, C'::';::~:~~.,.~~..r::.} e :) ..:.l~
S,c. Wami<:rl€J' Junior e Vasco l:'i·lmunicaç,ões e Obras Públicas comin.o 2 - Relator: Sr. G'21'3:d'J Mr,~- ~ubhcac - Re.a;o;: Sr. B,r;.,,',;'<
,110). - l ementla e da Comissão de Fml!lçaS carenhas • V;'2,.

;; - Discussão única do PrOjeto favorável ao Proj1:to. I,Relato:es: se-I 3 - rnscassso única elO p:'ojeto: 13 - Primei::.I.Q.;SC:l:;';;J co Projete
:-::," ,2.21ti-:r;J ae lOjo" que áut"'l'iz~ ao nhores: croacv de Olircira e Barros : n.v 1.8S/·A,,?e ~,:J<Jb· ~ue, ~,llLu.1'4~a c n'.~.c6::·.t'"J.. u·~ ll"f'JI, i.Jlll.. ;.;ü~,~_~ .. ~t I;

e.evacac ele Cl'~ Z{).OUO .1I0Q IOO pal'~ •. Carvalho). I,poder .&:c:cutn'o a atn ir, pt to .:.\1irlL~· ~()QC:,j. E.;(::t-Ul.L'J(I a Ui..l'J.;' cr, dú;..J t:S·
C,~ O".UOO,OOO 00 al1uais do auxu.o às 19 _ Primeira discussão de Projete t~rio da Fazenda, o crédito esp~~:,',:ll pecia, de C::·S 3.00U liJO,uG ~"ra '"
Yi;,'~-.::u:':s .s~le.si~~nas_ ao Amazonas ~ n. o 2 ~513-A~ de 1.957, que, prorroga ~e C~S J~I) ,GOO,()G pura au,:illar. a 1-=21. ~ L:.üln~nl(1l';1Ç.ú2:: de .Pl'di.H:J.ru : ed.1~~!U.L'"
:p;'~'~az~a CIO ElO Negro; rendo pare- até o encerramento do exercício d-e llz:lçnoa~~ 1.0 Ccn.~reSG'Q ,NortIsta de ~'.JO"do !Viunl\.:lp;ü ce ~:~tc(.aLar~~, J..'~~"

ccres íuvorável da. ooimscào de Fi- 19[,0 _ 2 exercicios - o prazo de Odontoiop ta. na 'cldade de ~,~(t;:3pa, t~=,~ jo Amazonas: tenc,o Pt\!'(:cel
"l'Ül~;'~ e com Suasth.uuivo da de Edu- vigênc.a cio crédito especial de .... Terntório Pederal àe Amapá: tende com ~ub,.ti~uLv~ da Cvtlll:;sLn -re .[0',
cacac e Cultura, (Rzlatores: seunc- Cr$ 50,OOO.OOC,00. de que trata a Lei paceceres favorá,"::ls d:,. ooimssüo J~ nunç..s - ae:3t,~r. '';''. Ch~:baLlo B,5
res Geraldo lv.ID.sGarznll'~5 e Budaró n. O ~.634, de 26-10-1955; tendo pa- F:nanças o le S úue . - Rfia'ol'e.'· caia .
J u:'IOl·). r recer, da Cornissâa de Finanças 10.- Srs . Luthel'o viar~;as e Vitimo de (;~I H -P!'imUa d;Ecuc~ãJ t:o Prcjcto

9 - Discussão única do Prejeto vcrá,vcl..,. Relator: sr. Vit.orino cor-I valho . _ ,. ,n.' ~.6"~-.... , ,I .w,,(, que CC'U'"cClé a
n .:" 2.l/69-A, de 195'; 'llie concede a rêa.' 4 -, DlEcussaç> unica do P:'Oj"to ]}::ns~o menss t ce CrS 6,úCO 00 a D'.
~(m"o <:speciaJ de C;'r$ 3.000,00 men-20 - Votação. em La díscussáo, n.« 2.4~.- .... oe .90'/, que aUlOI,;;" ~ L"cncr ..de lahlpvs Sales, Jl!l\;l UC
~alS a TllCc'eZll, Cardo~o,' Iilhu maior são vdo Projeto n,~ ~.757-A, de L9õ';, I PD,'ti;': p;ecutJI'O a abrlr, um. c-édllC e:,-prfs;ae.l1tc M.lmu~l F~rmz de O<l,n
'" S,):~2;ra CIO ralecicc <'>jJ~la"io ue L0 que concede nnistia aos condenados especiaí de _ Cl11CO ,nllhoes t.e cru· P:'s Sa,e., tcnuo t'are.cr com ~1l~.'l
c.a.s.>e tio Ansenal de Gll'el'ta do Rio, por contravenção penal e por cl'llne.l Iz€nos <C~'$. :>.000000,001 2.0 Mlll:"te· tltutlVO Da ComEsao do Fll1an(;~s -
Joi,o Theopi1ilo Cart<0só' tendo pare-I punlclos em pC'na de dEt~nção não rio da f,!l,ude. cles~lUadoa aUsJ:la:' R<'lat.o:·; S!'.. ':',:Rlbaufl .B;,<ca:". ':
c~r favorávei da c(Jn·;s.s~ode F'man- maior ele d~ls anos, e dá. vutl'BS pl'o_la COI'.struçao da ,HcoPt;:1 do~ sen',i- 15 - prlmeJJ,'2. c1'ECC1.o.3HO do F1'Oj{'to,,;,5. (I:el~t(Jr: Sr. r:lno Braun). I vidênclas: tendo parecer, com sues- dOI'es ~~bllcos do. P<:l'tlr.á, .la ,da'llie 1:1. 0 _2.6~g-A, de 19,'1, q!le all"r:t a re-

JO _ Djscus~ã-o única do PrOjeto! t~tuUvo pal'a tl'aru;,l()j'mal' a pl'V;lO?i- de C~l"ltlba; t:Sl;O parec~rc~ ,avvl'a· Id;-~~ooo art:go 91 e revoga os. art!-
u .) "cn_A Cl 30"7 cm aut-ori"ll. o çao em d~cl'eto lcgl,latlvo, da COlnlZ- veis a~s COml.S.1oZ3 de Sr.ude e de F1- \g,s 92 "e 93, ,:dcs d.J Deoreto-lel nu-

~,~d 7:"~-;'eeuti:o o 'br;r e pelo MiniS. são de C:mstltuiçâo e Justiça - He· nançall. - Relacore.l:. Sr~. LU~hel'0lm21'~ 4:~44,' de 9.de Abr1l d~ ~9~,:2 (Lel
• ",.; c. "". ,"a a , , 'I:'" la~ol': SI'. '1'al'so Dutra, V~lrgas e. Chalba".d BI>:,a,~. Crf,'"n:ca do EnslnD S,c1!ndcm'J): ten-
de;,o aa EdUlcaçti0 ~ .~U\tou~u'o ~ori ovo 21 - See;uncla di~CllS5ão do Projet() 5 -Pl'Jll1e1ra C:1SCUSSaJ do Projet.o do pa;ecel:es da Con1lSs~a de Constl-

1.0 eoPrta . ~ dI '0' U', e' i' n.o 25U-A, ue 1955· que auwrizr\ u po- n," 4.046-A, de 1~,,4, que alt'ml " LI"-I tulção e Jurt~ça. ';eJa N'nstitacienali-
p:::::t aux :0.1' a e,. era?a... J1l\~ l:~: der ExE'm'JV<l a doar Imóvel -à A.5so- ereto-lei 11." S.3l5. de 7 áe deZembro Idi'.tie, e da Comj~s!ío de Edlleo~âo e
tal.,: J;'aul.st·a de_.~~pol[C'. ::1\. vo•••': ,cjeção dos E::-Coml::o:entes do B:a- de 1945, que di.t~óe sê'bre a :;nm-I Cultura. favorável. Relatorez: 81'S.
truç:~o. de, um E'.~Ol? Ul1P;"rSll~r.~, si! _ Relato!': S-, \'ltol'ino Corr&;'l, flc;lção ,de ma~is'éri'o;, tendo p::l'ec(':- ?rado K,ellY e. POl:~U~al Taval"2s •.
tendo, palecer favor~\el da ,?omlSGilO 22 _ Segunda discussãO do Projeto res: com <;utrst,tutlvo da Cemissüo tie 16 - Pnmelra d!scussão do ProJ-eto
de Fll1anças. ~Relator: SI. LlIlo n.O õ4ô-A de J,95h que olSjJõe subr" COru.titulçiioe Justiça e favorável :1(; n:' 2.696·A. de 1957, que altera li
;Braul1). . O" " "o pes.soal 'clvll do 2." Batalhão Ferl'o- mesmo da COntUsão de Finanças":' e'assifieação de dCfpe,% C<ln"iderad~

11 "7 Dlsc\l."ao un.c:t do P1.ojeto viàrlo _ Batlllhiio Mauá .... que t1'a- Relatores: 51'S, CIIagas l'Teitas e LI)- 1'0 Orçametno ele 1957; tendo pare-
021." • 2, 687-A, de 1957, que autorIza, o balha no'1'r<.>nco ?rlncipal Sul, tre- po Coelhr>, ccr da ConL~são de Orç~mento e Fis.

;p~ ael' E.xecutl:o a abnr, pe~o MlnlS- cho Rio, _ Relatores: S1'S, Joaquim 6 - Prillleira (;i!~~:J~la do, Projeto co.lizaçãn Finance'ra. com sllll.!titu-
te;io da Vla~ao e Obras .Pul:iheas ,o Rondor. e Sei!.'istl1undo Andrnde', n.9 49B-B, de 1955, que tranSforma em tvo. (Rela,tor: Sr. Tarso Dutra).
crlodito e.speclal de Cr$ 20.UOO.000,OO ~3 ...:.. Se"unda di.5cussão dQ Projeto institutos r.utônol11os os curses de, _ •
;para c<>nstmção de nova obra de arte_ n,: 1.08a-Ã, ae 1056, que iSi.nt,a q~ FarmáCia e Odor.tolo~ia da Faculda- l;"ante;-se r. scssao as 18 hOl'n~
sóbre o Rio paranalba, na l'odoVla pa;:amento de direitos de lmporlaçE.O de de MEdielna llr.t:mivcr=i:11'1de do e 1~ nun~tos.
J31-1,-31; tendo pareceres favoravels e taxas aduaneiras. excluslve a de Recife: tcndo pareceres: com emcn
(las Comissões dc Transportes, COmu- Previdência Social, mati:'rlais destina- da, ,da: Comil!são de CQnstituição e
:nicações e Obras Públieas e de F'i- dos à. Companhia de Telefolmes d'o Justiça e faverá\'ei.s, das Comissões
m.anças,· Oitelatore~: Sl·S. Beue,llto B:asil _ Relatores: Srs. B:lac ."into de Educação e Cultura e ,de Flnan-
:Ilaz e Georges Galvii.o). ~ José Fmgelll. ças. <Relatore!: Srs. Lauro Cl'UZ,

12 - Segunda diseu.>sti.o.do_Pl'ojeto 24 - Segunda discussão dOPl'ojeto Nogueira da Gama e Lopa C0-21hol.
:n.o 1. 244-B, de 1056, que a:spoe ,sobre n." 1.3Z0-A, de 195&, que I'zvo~a c 7 - Primeira elisCUGlião do Projeto
.c, pr.gament<l de cooper:wocs fmall- D~cret1Hei n." 2.928. ele 31 dEI de~em' n,ó 1.157 A de .1956. que revoga :.
ceiras não inscrltas em·"restosa bro de 19i1O,e dá. outras proviéênclas, arti~o 3.' do DE'creto n." 22.785, IH
pagar", (Relator: Sr. Colombo ae - Relatores: 51's. Al'manC:o Rolem- 31 ~e l11r.:o de lt53, e dá outras PI'Oo
,sooUZ:?'). cerg e Ac)o1fo' Gentil.. VJdenelOs; tendo parecer. cem ~m"l1'

13 - Segunda discussão, do Projeto ~5 -:- Segunda discu.ssã-o do Projeto das.. da. Comifsão de CO:1Sth uiçã() e (PaTa explicar;fio pr8Ew!) SC4
n." 1.9ô6-"',· ele 1956, L\ue cria o ~un- no l,!l23-::l.::ie 1950' que aU,l-Orila u JustlÇU. - Relator: Sr. Abgual' B'l5' rL~!' Presidente, S!'s. Deputados,
do da Mal'mlla .Mercallte e r.'I'.Lxa de Poder Executivo a conceder um au- tos. " ifJstaria que est'l'eSSCl11 pre,entcs,
R''llovação da Marinha. Mercante e xilio de. (;1'$ 5aO .000,00 à. Prefeicura 8 - Primein. discussão do, Projeto i 'ara OUYü' ·'i;.s palavl'~s CpeYDU pro
da outras providências - Eelat()l'l's: Municipal da. Lapa, Estado clopat'an(l, n.o 1. 4~'i-A, cio:, 19'56, qUe ;:ut.o"iza o Il::.lnclar, os 51'S. Lfclcres (;11. J\la:ol'ia
Srs. LeOlle1'to !.Ieai, Saturnino .Braga li: para a I'ealização da '1." Festa Na- Pod~r E::i:ctl"·;o· a acrir, pelo [\1,··i e da Minoria .. Se não esteIo presen
C.lcJbULld .5iscala. elonal do Mate. - ReJatl:ir: Sr. Syl- nlsterio da Saúde, o Cl'édjtoetpe~;ul' tô~', pelo menos hi, UlJ1:! c1l1pinha

14- Segund:l disCUGsáo do Projeto vio SansolJ, de Cr~ 10.000;~00,OO pnrfl. o ievanta. nmareln::que cliz e):idi:'elll neda Casa
n.' 7GO-D, de 1955, Que cria, no ""11- 26 -Segunda dlscussão dCPIOjétO mento, ncsta Cnpital. de um InCI1U- ,ê~~rs .Lidcre~.
nis,erio ua Mal'lnl1a. 2 ClU'BoS de As- n," 2.517-A. ae 1857, que cc::~e:-.c a mente à memória de Osvald() Cruz: O ,C;r. TCnGl'io Ca:'alcanti - Nü~

Elstent{! JUl'idico e e~tende aos CO:ll1- pens~.o especbl de Cr$ 3.0(}(),OO zr.en· tenda pr,recel' favoráv~J da Cantis' .SC en~ontl':m no plen{~:'io, mas estftO
sultores e A,s!stel1tes Jurídicos o dlS' Mis à D. Stela de Oliveira Jrul,,;, são de Finanç::.s - Relator: Sr.Úl- '111:< C~sa. ' _
pósto no artigo 11 da Lei n.o 2.IH2, de filha. do DI'. Luis Cruls,,- Rdat.ol': tinto ele <:'arva,llo. O SR. ROBERTO MORENA - Jê.
9" de roveml>ro de, 1955 - Re!a:or: I Sr.. Nelson Monte:ro. " 9 - Primeira discussão do <')'O]-:t'O, rcc!r.n;ei de<tR tribun" a respeito dos
5:. Segois''1.:indo AndradA. 'I 27 - Dl,<cussão prévia ,do Projeto n.- 2.236-A" de 1957, que autoriza 0rT~til'OS <1a\'!agem do Sr. Amaral

15 - Segunda diseussão" do Projeto n.o 1. 159-A;' de 1956, qUe prollle a P:o?er Executil'o R. concec!e:' o ::Cu- ,~~!xo:'J ::os Estr.dos' Unldos - nã()
n." 2'.50õ-A, de 19ó7,' que r3tifl~a o cnnstrução ãe edificios públicos !lO xillo ~ Cr$ 1.000.000,00 em favor St'n1ente Go\'crnr.dol' do Estado do.
rcnvênio c~leb~ado, entre " Umão atual Distrito Federal; tendo pare~E1 da. "Casa do Pequeno Jorna){,iro"; RIo,. senih . t_ambém ,Presidente do
l'ed:ral e o Estado de S~o Pal\l.) da Comlssão de, COllGtitulç1io e, Jus- tendo parecer favQrál"el da Comisl3âo Pa1·trçiy SOClaJ, Democrát:co, do qual
pal'a a, execução, né&e Estado. dOs ti.;a pela ine()i1,stituclonaiida.cie do pro- ele' Finanças. (Relator: SI'. NO"ueira é l!der ncst",Cas:c o au."ente líder dil "
Sel'viç~s de Polícia Mallltima, Aérea c jeto, com voto. er.l separado, elo 8L de Rezende). , ~ malOria, S:·. <iustavo Capanema _
de Fronte:rlls - Relator: Sr. Clcel'o 'Antônlo HO"ácio - Relator: Sr. Nes- 10 -,. Primelra discussão d-o Projeto paro. dizer quais fomm os mot.lvo,s
Alves. . ' ,rol' Dual·te. ' n.9 2.432-A, de 1957. que ,autoriza O 9.~1: }ev~ram. o S;, Go,:,ernr.dor, de

16 - Pl'lJnelrll elI~cussrro do Projeto Po~er Ex{!clItlvo a. abrIr, pejo Minis- I""",oau? ~o RIO e !Tenrv ao Sr. G~tU4
n.' 2.184-A, ele 1900, que concede PROPOSIÇOES PARA A ORDEM térlodaF:u:enda,o crédito especialli~ V"rgas_B. negociar o el11pr.éstllnO
PCllSii.O . ~speeial a Emml\ I?ias àa DO DIA de Cr$ /l. 000,000,00, destinado l\ so- IllLC a;nan,ha. segundo os jorl1rus~ de."
Cruz. \'lUVa,de Alfredo Dias aa Cruz. cO:l'el", às \'itimas das lnlln:laoóes ve~ I\e S~l COI.cluldo,~o~ Estado~ O'n:dos.
ex-funcionárlo da extlnta. Intend~ll·. 'Tlficadas no Municlp;o de Pctrollna, ' ,Col.nclde a ne,oc,a~lic dcs:>e em~
cia da Guerra; tendo parecer com 1 -. Vota.ção. _~ 2," .-;;dJscus.sã~'Estado de Pel'Oambuco; tendo pare-I' pré~tmlo com .fJ a.l,:cssamento. da vo·
emendo. ao artig;) 1••, da Com:ssão do nProJcto~, 34~.E, ,de 19~ôl,. qu.e·7xo cer, com substitutivo, da Comissto cteta!)"o. da Petlollr",>, ~o, Sel.ado, <l,
de, Finanças (Relator' SI' Lo"'" tln~ue.o ;F't:ndo '",md.cal e, da, OU'lU,s.,.,.~, (R 1 t r" S'. "'lt t,a,lU,bem, com, ~ Ul'gen,cia rtq,l,lerid,a
C' '. ., ... providenClaG; tendo pareceres: d'lJ .<maJl,.as. e.ao. I, ...l on parO. 11 aprovncao dO' Acôrdo Militar
C"~ÜO)'.. .'. I Comissões de .ConstitUição e .Jilstil'!t Erand!'tO)., _ ',r Brasl~-E3ta~os Unidos, urgência' que.
1,- Pl'1melra discus~aodo proJeto e de Legislaçao SOcial COnlemendas 11 _ Prlmeira dlscus.são do Projeto 1110 d1Zel' dest~ ultra-entre:;:ulstn, (lua

n,·. 2.187-A, de 1956, que retlflca a. ao, al'tigo_ 5.·. ~. contrárlos à. e~lellda u.ó2. SOl-A. de 1957' que :JS,S~gur~ IinfelJzmente ninda ocupa uma cadei4
Le: n.' 2.942, de 8 ele nove,mbro, de de 2." discussao; e da. COlll1Jlsao de POI' tl'ês exercicios a validade da. Le: ra. no Se~ado Federal, foi, combinado
1956, ql!C d~põesôbre o pas-nmento Sen-iÇ<) Público com emenda ao 1'04n,o 2.494, ,de 26 demafo de 1955;j n un:.almOÇO qUI! l'lete\'~ocas:ão da
de grl\tlficaçao (\e Magistério; tendo ferido artlgo. (Relatores: 6rs.Ab- tendo pare.cer favorável da OomlssiW reallzar com o Adldo Milltarna", EU14
:parecer favoráv,el.d'a. COlUi6s,ão' deF1- ~al' Ba,stos" AaruoSteinb,ruch e Se- d~ 1"'-...::anças "':' Relat<ir,:SI" Ll~o Ibah:ada.d,os Est,ados U,nielo.s.
nanças, (Rela~or. SI. ~pO Coelho). g.smundo Andrade). ..' _ 131aun. ."' -.. 1 :Não, estou cli~endo uu1:t in\'erdacle,

18 - Prlmeua dlscussao dO~projeto ,2 - VotaçAo,em 1. d1Ecllssao, 12 .- P;:JmeJl'a dJscu~lio, do ProjetO, senão reproduzindo pc.lC,\TCS ,que /!stG
n.

9
2.661

oA,

de 1957" que dlsPoe, sObre ,d,O Pl'Ojeto 'n.',. 1.~32-13, de' ,195t<, :Jl.lO , n,02,"J37-A,' de 1957,', qU',e, dell,Onll>'\,l\, [s,e.M,10,:, Pl'O,n,'tlnelCU, na. tl'llJ,',una" elo Se 4
!1 r<':scisáo· do contrato de arl'enda- ('lll'\cedeo,auxiJl!l deCr$l'Coo,OC\ho(j'll?rc~idelÍteCastroPiut\) eE'r~ictente nail\l; .
mel1t-o dn. Estl'ada de F..rro·, S~ntll à. Casa d(ls i\rt1s:ll.'l de Rio de J:\- João Stl3SS11Il3, respectlvamente', OI' 1!:' m'als umempréstlmo para ligar
CatarJna ;; dá. oukr.s providência.s; nelro; tendo p:meel' tavQrã,el ,\la aerop01'tos de Santa Rita .•, Canlpln~~o'llrllSJ1 de mElnelra ~ul:illlte.ma;t
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dos" triste documento que en-, os Interêsses nnclonals, vota1'a.m
vergonha o passa elo glori05o da com o Brasll, nesta grave emor-
dipiomacia brasileira, a União géncla, concra a l'atl!lcaçii.o da-
Nacional dos Estudan:e,; Pl'o:es-, quclelnstrul11cnto de guerra e
ta em nome dos umversitáncs I colonização, 9 Senadorea, Sua
brasüelrcs, apontando o reterldo ' atltude, como 11 doe Deputados
"acôl'do" ao despreza público e' que se opuseram na Cê.mam Fe-
eonclamando a mocidade e. a to- I~ deral iJ. aprovaeão do tl'fltado in-
dos os cidadães a que. com til'- fnmante, será lembrada com res-
meza, se oponham 11 execução peito pelas. gel'açóe" futurlla,
desse tratado, 1\ ratificação desse AcOrdo eon-

Porque é atentatório à. sobera- denudo pela opíníão pública em
nia pátria, vexatório lu; nessas comíclos, conferências, mensagens
fOrça.s armadas, econômícamente e tôdas as formas de manttestn-
prejudicial, porl;,lle.anula a líber- çâo do pensamento, representa
dade do nosso comércio, porque grave' atentado à soberaula de
é til}lcamen~e um contrato leu- nossa Pátria,
nino em que só temos deveres Cumprindo nosso devei' de bra-
e os Estados U!'lldos só díreitcs, síleíros, prossecuíremos vi~orcsa-
porque sua validade oscila as ba- mente nesta campanha cívíca.
sea dos ínterêsses estadunídenses. Repudiaremos a aplicação de lels
porque rasga li. Constituição Bra.· estrangeiras em território nacío-
sllelra, nós aponta êsse "acórdo" naí. Lutaremos contra a remessa
ao escárnio do povo e perante li ele soldados nrnsílelros para gusr-
História, respcnhabilízamcs depu- ras, como a da CoréIa, que' devam
tados e senadores, que o nprova- cessar ouseI' ímuedidas por cn-
ram, pelo crime de Iosu-pátria, e tendimcntos paeíncos. Defendere-
aplaudimos os nomes dos que, 1l}OS a 3!Upliae~.<) de nosso co-
corajosamente.Lsoubernm conde- mércío externo. contra a domin'I-
nâ·los, . ção asfixiante dOll trustes, "Pro-

Não 1105 lcvalltamos contra acôr- serval'emos no$.';oQ petróleo, nosso.>
dos que fôra ingenuidadz fazê- minerais rndi-oativos e tôdas as ri.
lo; verberamos contra o ....\côrdO quezas natura's Indispensáveis ao
:MIlitar Brasll.Esia.dC'3, Unidos, progresso elo Brasil. Dcfendcl'Q-
ora aprovado, pcr ser profunda- mos as llberdades dzmocrfítícas
mente lesivo à nossa terra, além asseguradas pela Consiituição ,da
de' humllhante aos nossos bries I1,enúbllca, Rost';ual'daremo.~ o cU.

,de ElitªGO Eobernno, E a juven- relto inallen;ivel do cidadã!> ele
tude que só tem. comOl'Ollllsscs 01'0 tOd f' .
Conl 'o futuro. não "'I>de sllenciar, I'-Se, oom ' as as orças, a03

l' atentados. ã,' soberania de nOS3J,.
Porc;,ue há Instantes em que o si- terra, como o que se consubStau.
lêncio é cobardia, Que não C0111- cia. ne&;e lesivo c lmmilhantc
pactuamos, dl-lo êste manifesto, Con'Jênio, Recorreremos imedia-
e mocida.de e cobardia são dois tament.e. perante o Poder Judl-
têrmos que se repelem, " I à!\'· P 1

A Naçào 'Veste luto e os nossos . C'ar o. • çao op',! ar prevista
nurpes tutelar'es desertam enver- no art. 141, § 37. da Constitui';:.".:I,
gonhados . O Itamarat.i das !!ló- a fim de que a Magistr~tul'n pé/!-

- sa l}t'·oclamar a sua incol1Stitucio-
rIas de Rio Branco não se vê nalidade,
continuado nessa diplomacia que Na campanha c()ntra o I\c'ôl'do
negocia tão ultrajante acô~do; o Militai', novos milhares de b['[I.
Senado, onde ainda palra o es- silelros v'cram partlcil'lU' ali':'"
pirita de Ruy Barbosa, negou-se , mente das. lutas emancipadol'as,
a si mesmc; e o ExecutlV<l já não ' Cresce dia !l dIa o número de Pl-
teria fôrças pal'a repetir a viri· t ' t l·d d' t
lidade, de Floriano Pei~oto. Has- 1'10 as esc arecI os e ISpOS 08 iI

" 'salvaguardar OiS !nr.erêsses do
teia·se a bandeira a meio·p~Ú, Bl':'Isil. Agiganta-se a le3iã') dos
Porém .a mocidacle, oxigênio que que sabelU manter com fl1'mez:t
l'evitaliza as nações, ;Jlrosseguil'á o pondã<J inv~ncível da Paz, ctn
em todos os rincões ela pá.tl'i8 a . anulal'á, com sua vontade sobcr;l-

luta sem tréguas' contra o Acôr· Assim, no. campanha atual r,l'h
~~..~ilit~1' BrtLsll~Estado~ 'U01- não-apUcacão e imediatC! dcnlÍn-

51';' Presidente, 11 êstc documcnto c1a do AcõrdoMl1itar Brasil~E.~-
e tenho certeza' de que com esta t~dcs Un'dos, temos' a certazadc
Idéia comunga não somente a moci. que o 00'10 bl'asileil'o hi. de cotc-
dadebraslleil'a que estuda e traba- car-se à altura.dM tl'adiCÕe3 maL:'
lha, mas, tambéni; a naelonálidade, nlflcas de nossa HL~tól'la' e dI! que 

anualr:!., com sua vont~de ooberD-
A aplicação do, AcOrdo, feita à base na, êss€' instl'UmN.to dQ ~~olonic

de pl'omess,as e em troca do sr\l1gue zação de no'55:' "átl'i:l"
de nl>.ilSa Juventude, encontra nesse [ .,
documento a sua, ma!ol' condenação, R!o de Jan€lro, 4 ,d~ maio CIil
" Os Que desta tribuna l'epl'OVnn\m1.1953, - Gal, EdIJard Buxball1::,
com o lIeu votoêsteAcôl'do, estãol, , .Presidente daC.N,C,A,M,",
completamente cOlnpenSados pela Alémdis,%, a ,"ünpl'eI1SU PopulLtr'·,
atitude da m~idade. estudantil c1<1 9rSã o ql1e tem t:d".ll maior atuaç5.-:I
pa~, nR luta contt'a a ratificação do Acllr·

Hoje, como dl&se, a União Nacional cl-o Militar e, ttll'ora, na luto.. contra
doa Estudantes realizará um ato llnra sua aiJlteaç1io. l?ublica editorial em qu~
completar os três dias cleluto por ter RllalisR a atitude viril dos estudantes
sido ratifIcado semelhante. documento, brllsllelrcs, encl1ber,adn p~la UNE, ar.

Além disso, a Comissão Nacional ;(anlsmo oue semprp sç bateu em de
contra o AcOrdo de Ass~tência Mi. fesada llberdllde, ( " democracia c da
lltar Bl'àsll-ll:Btados Unldoo' ,também soberania econômica de n~.ssCl Po.ls,
1ançou Ul)l manifesto ao p~ls, que tendo '{lCuoad-o sempl'e IU\lar d~maiilll'
contem não sOmente a condenação Imlll>!'bl.ncla, devangllarda, a UNE se
dêsse lnatrumento de submiMll.o, mas sol'dl\rlZa com os est.udantea e (mn
também um bl'ado de alerta, Uhl In- esta luta no s~l'ltidode que o ACÔ1'do
cltament.o para. que .tod06 08 homcI's, nll.ovll!ore no Brasil.
de. tôdasas tendências pal'tldárlll8 e SI', Presidente, pi>clemcs dizer que,
t1lOlllóflcas sereunam para continuar opesar de a Câmara e o Sanado te_
sua .campanha, fá allOra, contra a rem' apl'()\'ado, 1>01' maioria, ê,ste ACÕI'~

apllcaçAodoAcôrdo de Assistência do, a luta 'contra ome.smo ,pros.segue
Militai' . Br'IIsll~F.stados-Unldos, em cada vez. mais lntenaa no, sei" Clll.
nouo Pais,' , mBSSa popular,

Leio o d~umento, para que co:'ste No momento exato em. Que. na
dO.meud'scurso: . .', :Brasil, se podem vet' oa refl.exM da:

. "Contra a manlfe4itli vontade lutli.em. def~a da paz mundial, na
,I;' do povo brllSlleiro, o Congl'CSSo momento em Que.' napró'Jria 'IDgla~
,. aprovou o AcOl'do MUltar prôpos. terra; homen~ como Churchl1l e. Atlee

to pelo iovêrno dos EE,t.TU,; En. se~UDem,n8ra nrote'lt.aroontr...
tretant<l, fiéis ao mandatl) qUCt'e- tJolftlea~errelra dOi Elt~doaUnldOl,
cllber~m naaurn:u. para defencler :seria necCs8~rlo que ~) SroS. Depll.. J

IOOnomla de guerra dos E.<;tados Unl-' gnçõea surgem para nós. Agora, , o
do~, GcVe1'l1adCl' Amaral Peixoto que é

Assuntos como êste deveriam me- mandado acs F.8tndcs Uniclo,s, pnl'a
recer desta Casa dlscussâo aprorunda- comprcmeter o Brasil, para aprovar
dn mas. iníelízmentc, se passou o aquilo que os mcncpólíos estranget
tempo a discutir se 0.5 livros da Bi- 1'008 desejam de nossa terra, aquilo
bllcteca deviam ser levadas para casa que a Standard Oll quer de no6SO
cu deviam ser consultados ai no re- Pais, e, principalmente, para d;zer
cinto reservado nara leitura. qua já podem em~res~ar .os 300 ml-

'Enquanto u C;jma~n fica horas e lnões de dólares, pOr{IU~ se vai apro
horas dl3Cl:tindo essa matéria, mera- var o Acôrdo Mllital' :Erasll-Estadcs
mente admlnístratlva, sem ímportàn- Unidos,
cta, se l'eal!'5tlne:n nosso país ntíví- Estou falando pn,ra uma Câmara
dadcs que sâo, realmente, cada vez em que na Mesa, so se encontra ~lU
mais peri~os:\s para a economia na- membro, achando-se aUsente;~ teces
cíonal e para a índenendêncíu eco- os, Se~:'eFaries, e, 110 pl'n:hlD, está I
nõmtca c políttca de nossa pátrla . meia dUZ1? de Deputados. Mas, como,

P:u'ece que já é uma tática adota- sempre dlSS~, as, rnínhas p,alavl'ns hão
da a de que a Câmara leve a discutir d~ chegar :i.:;u~.es brasíteíros que es
q\t~,t"ps sem .nenhuma importância, tão; realmente, 01~un10 para ê3~fS
para depois constatar os fatos aten- problemas com mais amor e patrlO-
tatórlos :'1. nossa vida de nação inde- tísmo , . ,_
llend~nte, ji eo-isumados. contra a T~!ll~S a ,prc.funda C011VICÇ"'O ,d,e
voda':lo ela nn~âo, sem que tenham que esse mOVlmen!o de defesa da se
5:(10 ~ea~:cr discutidos na Cimara dos bcra11la,!!acl,cnal. e mais forte ~o qu,:

'De"11,:n:lcs, ~ dlsnlícência de ll1U!WS D9pu.adcs,
Sr, Presidente. estamos nas véspe- e m.nls Icrte do ~ue. a cegueira do

rns e1e se consumar o crime já aqui Gove;'no, e, por~sso, vl11,al'1 .em nos
<1cbatido d1.1rr-.nte quase seis meses - t,a ~atrla, (Mutio bCln; mUlto lJfm) ,
Acórci[) dc A"sjst~nC!a Milita: que m"c';.,so ~fO ';i<1PUTAD;'\ SR,
.vai o1Jrh,r O);!!'S a se~tar tooa a RO!LR!O iI._ORJ:,N.~PR0J!'E!R1~O
or:entac20, não dos intcl'ê~;;es naelo- NA sn;s~o DO uIA I.J-0_1903,
na\:-, mnsaol':2ntadio c1,apolitica de CUJ.~ PU.,~ICAÇ.,.O S~RIA FE[-
g'Jorr:l [lO!' Est'\dos Unidos. ~i\. ~ GSTE:"IO~Mrr.NT"", ~?ZvCl'

Fe1i7.r.10I1tc pra a hu:nanidade, a, 1'ld9 a Taejul:;t'afm em 8·7-1.~7) ,
'Poijtie~, de p~~ dá pas;0.s szguros para O S?',~ RI)B~RTO. MOR:El'lA; ,
:lo confinnarao nó pratIca: as forças (!'ara ex;locaqelO pe.s?al, - SI,Ple
illcPJldlá,'jas de guerra n3.o poderão ".dente, ~r;,' Deouta~!JS, ,~naur.nto II
cM,tin'~a~ im')()ndo sua sanguei;'a na C.nnara ,es,â <x:upaela ultimal1lente,
C'r,;j~ E ne1a fôrca e oela e:mres- em e:mmmnr uma set:e de esc.randa·
S;;" -d~' "o'~t'de ~ooulnr' de to elo o i lcs ouc sz pa~Bam em 110.550 pals e as

,.0 'w".~...... f-' 11'0 Isr- "I o, dn I t"'t
C~JT1'10 d" 'Jaz e llarticularu'entC' pela i n; "oos lla. aD'.n.are-s , ne:1.tl o
l"I'lít'ca de '1Jaz da China Poptll2.r e, ilsta~ reunindo .dado: pua novos es
da CCl'ta do Norte Ji se 1l1iCia~am I cancalos ,que vao su,'g[n~o, centinua
tl, IWnvel'saç1ies d~ arm:sticio e jâ I a ll:ta, 1~ an:ol'a ~;:n 011 1'0 terreno,
h"'lvC troc,' de pl'isionc;re~, ipar a ~ n:to apll~açao do ~cõrdo de,

Enq'mnto isto se pa,:;sa no ccná,'io I Assy;tencla ~llltar :;'ll'as"-F:st~dcs
nlU!lclial, quando os hDmens sll!lp\es I Umdcs,. que fel ~prova\a"no,:; ultlmos

t"m a'ívio no roração o paIS é Illllnuto. do dIa "0 de a 0111. para c;ue,
E~n, e rio' 'oela vontade de" oovc~llac1o- segUlldo d~s~ram os seus deí-<nsores,
O}r!"d

8
, , , 'R 1'00 da 'op'ln"o~ ""'pula.. o 1105.'0 pl1ís se pudesse beneficiar

Te.~ lvorCl, (." • -~ '"~ " Id il L ' d '" M'governan7.e. Clue não t~m 111alS cora· aqu o qt'~ a e! e ~'~guran.ça u·
gol!! do enfrentar as masc:'!.s pOuu1::l.- .tua, de 49 c,á e~ ü'oc~ Ms palses que

• TO': PC~rJ.UP j§. nes'e primeiro de 'maio ' ~~sm~r~n: oU l'aoo ass~l~r um acôrqo
P ' "; t 'il' t"aO I'es~onsávc' pela I ',me han,e ~'O quo o ,.0«;0 pais ass.-

(I I e· eu e ,I, ,v'" I d t'f' 'di 30
c"lamid~de que atravessa o pais. não I nou e, aca.,; e 1'a I leal' 1.0 a

-d . I' ntar sc nos estádios I de abrll de te an,o.
p'J' e :'lal:' ;p- esc -', i; n~; pri: Devo d!z.er ou~ desta tribuna não
de """pOlIO., como aCOD.ec ,.. 1 se ouviu protesto altlU alertando os
ros dn melo dos anos anterioles, a I . 'b'l; m

. - " ' " 'itica "uel'l'ei-a dos' nossos homens 1'11 .ccs e o povo
se'!'l1r crunmos~ po. ~.' • i ccn~ra o fato de aue a Lei de segu-
IJrllc!d,a, ampl'Ic~nos, " " 'r' d 19'4" ,

('I .P~esi(le,.,te Getlll!o Vari(as pode i r~nça "utua e 9 _{lnSlgnaVa pala
ir ô. Volta Redonda, 111:1':11' em qc:e,' toda ,a A~érjca Latm" .a c;ua~tia d~
'1" l' t c·onoe"uil'á assistência, I 49 11111h6.s de dólares, ao. pa.so qu.
e e rp.~ mel" e - ",' o '. :nonovo orçamento dispoe, apenas,
poLs ,abemo. quP., nas cldad ...s do Ihn

ã
! de 20 milhões de dólares menos por

to!'1or, t''':H!do chega um circo, i . . ,I ',' , h'
f<:!st:l T'l'lito l':randee todo mundo tem 1 tanto, da n;.etad~ do uelO da Lig t
d ' ;-r·. à" fest'l qt'e o cll'co pranor- ,no ano passad!l, em nClSSO pais, que

,P. a;;s",1\~' ,a .d"la .. natnralmentê, a l.foi de 49 mnh~ de dólares, lu oro
c\ona, ",es.r., , -IUqUido
fj7nrn ela tournée .será o Presidente. ' . ,
G~t "'V ~O'as Lá o Preoidente var-j pcr. outro lado. S~', PreSidente, a

- II I') L.,. , , - _ hUa contra a aollcaçao do Acôrdo de
f"1S f,::d.~ Ollt~a.~ nromessas.. qt\em ~is 1ASS,!s.ttincla' Mm.tar,' B.l'asil.Esta,d.os
he "e 11M de. l',mbito naClona, . Unidos oonUnua cada vez com maior
de ~m"lto local DOS. ~pe~ários de ~~i; r~s~Cnância, Na dat:'l de h~je, li
tfl. Redonda" S, ~x, !1ao pode . TT"I~o Nae1cru>1 cJr.~ Fstndantes' vai
enfrentar a oplnbo publicEl. de nosso. celebrar em sun séde social um ato
País, nest:l. hora Cln que _os pro~lâ- vibrant~ da mOcidade llarll' encerrar
mas da nacionalldade estao exig n o os trêsl dias lie luto decretado pelo
outro rumo e. out~o cmr;,!nhO, nesta 3,o Ccl1selho Nacional doa Estudan
hora em !lue, por esta t.lbl111!l;.pa.s- tes,relmido na Capital :F'ederal de 3()
~am Deputados, ~ mais ~ep~,ados de abr!l a 3 de maio d&te ano com.
mostr~ndo prob.emas l1. se,lem sol~: Ia' presenca<le estudantea dos EBtlld08
('lon~dos em nossa terra, l:na no nOl Ide Ala~as, Rio Grande· do Sul,
deste, ora no.s enchentes do Amazo-Golâ.s, Dls.trltoFederal,Maranhão,
n~s, o~a no aume.nto da prOdllCâO .. dOS,j'Pal'aiba . 8ergloe Amazonas ,santa.
gêneros de primeira ,neeessldade, , Catarlná E5t~d.1'do RiD, M:Inll3' Ge~

O únfcccbJo~tlvocom que ,se d's" i rals, Espírito Santo, Parõ', São PIIU~
, eutem ê.ses problemas é saber se o, lo: Paraná -Bahia e Pernambuco,

,eulpad<l • é o 81': _Ben,lamin Cabello! NeSla3,o t(ln!.e.1.1~}.o, Os estudant"..a
ou a Cofap, Por outro lado, observa-, 1A!)ç,aram.1lnl mamresto- Qus quero
se a atitude do 51', Ministro, do Trr.-I seja incluldo em meu dlscurao, a fim
balho, que quer intervir noe sind'ca- de que ~onste dcs Anais do ParIa·
t(ljl de S>io PaulO, mas 0.10 o tc~e mento,_' Tem frfllle3 de proteatoa

"'fazer porque 4Ui1!2ntos ml1 opel'ál'i~'1 veemente e delnc~tamcnto para que
.: em greve alo .mais for~~ doaue, a ,a jl1ve""tude br~sOlelra, ,»dnc.l.De.lmen
"vontllodee ,Os capr'chos de Um Mm.s- "t.e ,a ,luventlld,e estudantil, lute com

tl'O .ou uni P'rPI\;dente dlL RtmÚbl!~" 'I' àenod.. a. f4n c1~ que o Acórdo não
,a8tes os problemas aqui trazidos, teJll 1>~lc::.:IQ: ,

"". C'bJemaa .vitlll$ den~oPaí5",1 "J'o ,~"'l.ólnt~ em quCO ~l1ado
:prEn(:ul\ntn 'laIJo, novos emporé.'ll:n1os, Jl:eclll..;.l V~':l "'" :~~~v,~:' o "_'I.;Clr·
.~&pt'ltem no "llonsell'O, novas C'br1~ I elo Mi~ltllr !l1'~:;::·lM[Jdo5. tl111~



, QUlu"t('[·feka 24 1)lARIO DO CONCRESSO NAPIONAL: '(Seção f) Jutho ele 1057 5241

SECRET'ARIA. DA CÂMARA

tados, desta tribuna. analisassem t~1 l~e::::~ mnb'cnte ele luta em prol na requer.mente n.o 2.514-57, do ~~nl10r e Vlt!-vL'1ieolas de JundIa! e São R:J.
documento e não ficassem c.rcuns- paz mundíal inroosta pelos povos, os IDept!t~do nui Santos.· Ique, no E. de S:\o Paulo.
cri los "penas a problemas pequenos, estudantes bras'Jeiros hoje realizam N:' 1.032 - Ao Senhor Prlmelro OflcJOS expedidos em 17 de julho
que podem ser resolvidos administra- ato de grande alcance cívico e se Secretúl'io do Senado Federal. Re- de 1957:
tívamente: mas da tribuna podo-iam unem na defesa ela sobernnln eeonô- mete autógrafos do Projeto de Leil N.o 1.037 _ Ao senhor Primeiro
analisar o que realmente se passa mica e pclítícn "do Brasil, juntando n:" _433-,~1950, já snncícnado. que 'I Secretário do Senado Federal. Co
llClo mundo. para que nosso pais suas vozes às do p,o,vo no protesto dlspoe. soure a aplícacào do arugo 31, .munica remessa de Projeto de Lei
saísse da situação de subserviência contm o Acôrdode Assistência Mi- V letra bela Consti.uícê o F.ectere.!,. n.o 755-E, de lS55. à. snnção. que .nu
))olit.lcaem c:u~ se encontrn em re- litar Brasil-Estados Unidos, cue, em- que. isenta ele Impôsto templos. de' toríza o Poder E:;ecutil'o a abrIr,
lação aos Estados Unidos Q olhasse bcra aS3inndo e ratificada pelo llOS:;O qualquer cU,lt?, bens e serviços de pelo Ministério d:! Agriculttll'li, cré
nações como a In~:lnterri\ e a F:'al1Ça IGO'..'êl'l1.O. '. h;i. de ser reP.Udiad,) pelo purtidcs politícos , :ditos especiais para auxüíar a realí-
que protestam contra a atitude ua- povo. que o rasgará, (Muito bem; N." . 1. 033 - Ao Senhor Prt:r,pjl't1 zacão das Exposições Incustr!a is e
quele pais. . muito bem). : secreténo .elo Senado Federal. Re-: Viti-Vinkolasde Judia!, e São' Roque,

mete autógrafos do Projeto de Lei' 119 E. de São Paulo.
11." 3.378-0-1953. que- mcdíüca dís- N0 1 038 A' S h P .' .
posições da Lei n.O 818, que reg 'lia a ...•. ', - o en ~r . rrmerro
aquísiçâo. a perda e a reaouíslcão d'l SCCI.~ ario do S~nado F"~el~l. .,.811
nacionalidade. e a perda dos llirelt'Üs' cami ~~a o Proj;,o de Lei. n. !~~-!3,DOS D ~CUTADOS políticos já sancionado Ide 19"". que idetermína a cons,r,1<:aO

_I / '.,da prímeíra etapa. do pôrto ele alto
N.o 1.034 - Ao Senhor Min\stl'ocalado da baía de' Maraú.. n0100al

ATOS DO SENHOR DIRETOR 19a~ as causas reais e indicar os r~- IdO Trabalho. Transmite o teor do denominado Campinho, no E. da
, p . P ·t·· ° '07 d ry3 de julho medias para combate ao encareci- requerimento n." 2.1940-57, do Senhor BahIa.

OI MOI a.na :1. " , C ~ mente do custo de vida. Deputado Oliveira Franco. I.... , t..
de 195,', foi desj~~l~~lo or Oficial Le- Seção do Pessoal, em 23 de julho o '.. OflC;O~ expedIdos em 18 de JUll1<!
glSlatl\O, clas~e, L, .Najla _ Ja?<,r de 1957. _ Miguel Gonçalves de N. 1.035. - Ao Senhor Dile t, rr na, de 1907.
Maia de calva.hio, _para sec.cta1ia: Ulhoa Cinira, Chefe da Seção, Despesa Pu~llca do Te.souro :'~~lo-I N.O 1.039 _ Ao Senhor Pr1nJ~,ro
as seguintes. Com ss?es ,!e tnuuér to. nal.. ç:omul1lca que Jalr Abnl"~S'secretári do S d F dO'1 E
IIL) para estudar a situacâo que atra- DIRETOS.'IA DO EXPEDIENTE Dactllôgrafo, a~hando-se em f~"las, caminha °projet e~a 'i.ei e ~11·"'I,J~-
vessa a pecuária nacional e índícar passou procuracao ao Senhor Ma- : . 5' o e n, _"';'
as medidas necessárias à ..normaliza- _ . nuel Pedro Lopes Júnior pua tece. i~e ,19.6, que pern;ite a all~nar,~,) ~os
ção do comércio de gado: b) para Seçao do- Expediente bel" os seus vencimentos. ilmovels, doados pela .~el n, t'D de
investigar as relações havidas e exís- . N.o 1.036 -. Ao Senhor Chefe do' 8c de m~rço de 195.-,. a ~!1L~adE'S
tentes entre a Empr~sa Curzl Ltda. RESENHADOS OFíCIOS Gabinete Civil da Presidência da.a~slstenclais do MUl1lclpio je L::lVf:lS,
e Q. Govêrno da União, EXPEDIDOS ;aepública. Encaminha Projeto del no Estado de Minas Gerais •
• Por Portaria !,." 103, de. 23 de. ju- . '. : . L~I n.·do Congresso Nacional à san- N.'" 1.<l40- Ao Senhor PrimeJro

Jno de 1957., fOI designado o Oficia) Ofícios expedidos em 16 de JulhO Içao, Que autoriza o Poder ExecutiVO. .secreténo do Senado. Fed~.ralo En-
Legislativo. classe "N", Ernesto Fran- de 1957: a abrir, pelo Ministério da Agrin:ltu- caminha Projeto de LeJ n· 2 009-0
cisco de Assis, pará secretariar a : N.~ 1.031 - Ao Senhor Mínístrolra, créditos especíaís para auxl'l1Ar. nele 1952, o qual crla.vo Gr'and~ Prê:
Comissão c1e ~quér!to para investI-'do Tlabalho. Transmite CI WoI llo'Iealizaçãcr .das Exposi~fj~s Indus,riaismio Nacional QeMe<llcina. .
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