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CONGRESSO NACIONAL..
Presidência
'Coliv'ocaçlo de slIsslios conjuntas para apreciação

vetos presídencías

de

Dia 15 de ]4alo
Veto (parcial) ao Projeto deLe! <n.o 4~748. de 1954, na Cdm~'n dos
Deputados, e ... ' 211, de 1955. no senaee Federal). que dillltíe sObre a
contrlbUlção de segurados. pal'a os Institutos de previdência. .

--~----_ .....

Dia 17 de Maio
,
-Veto <tota!) ao Projeto de Lei rn.s 141. de 1955, nll, Oâml1.ra dOi
Deputados, e n. o 118, de 1955. no Senado Federal), que prorroga. por Ull1
ano o prazo estabelecido .no paragrafo único da. Lei n.« 2•.198 de. 6. di
Abril de 1954 (que dispõe sõbre a elevação do capital dos estabelecllnentOlJ
banclí.l·los em funcionamento).
fjenado Federal, em 19 de Abril de 1956
.

Jol0 GOUl.ART

_------------_......----------------------------

CÂMARA DOS DEPUTADOS
OUSllel Guima.rlles.
PrImeiro Vlca-Pretl4ente
Plorel
da Cunha.
Preatclentc -

\'

Lideres e Vice' Lideres
DA MAtOlUA

Vieira de Melo- tiaer.
Loureiro Júnior _ Vlce-Llder.
EmUlo carlol -Vlce-tuter.
Godo)' . Lamelrll. SlttenCOuIt - Vice-Lla.r
JoSO Jortlly - Vlce-Llder.

Seoundo Vlce-President. Ilha.
Primeiro secretário .... D1 v o :11I11'
çOrtea.

Segundo

:Barb1el1.

Terceiro

Secretário
Secretlirio

-

Leonardo

-Esteves Ro-

'.
(1rllluell.
QU'lrto secretlirlO - Aur~110 Viana.
Primeiro SIl71lent. Mãl'lo 1"&.1-

XIlérlo,
.,
Segundo ,suplente - fAmerlno Ar-

ruda,

Terceiro

ensa,

Suplente ~. JonllA ' ialll-

.
Quarto .Suplente -

.

DIl-Hult Ro-

Sõ:1da.

Secretário _ Nãstor Maésenll, Se-

cretario Geral da preslC1ell~l\.
Reunl&.Ó U qll1ntas-felras. toa 10 horas. lia' Sala da pr~lC1êncla.

Hugo Napoleflo - Vice-Llaer.
DAWNORlA
Fernando Ferrarl' - .L14er,
Campos Ve:gal· _. Vice-LlIter.
Manoel NIIVD.18 - Vtee"LtCler.

Arl. p!tombo - Vlce-Llaer
João MaclJado";'Vice-Ll.!ler.
Josue de outro. - Vlce~L1Cler.

'Marlo Martins - Vice-Llder.
· Herbert Levy - Vlce-Llder.
DOS PARTIDOS

.-

p. S. D.
· V,felra de Melo Leooerto Leal -

ua«.

Armando' Falcâo - Vlce-l.laer.

Getulio Moura _ VICe·LIClIlT.
Nestor Jost - Vice.l.lder
Cla Carvalho _. Vice-LICler.
O. D, N.
Afonso Arinos - LlIter.
El'nanl Satlro - Viçe·C,tder.
· Luís Garcia ... Vice-Llder
Mario M:u·tlns - Vtce,Lider.

.DAOPOSIÇAO
Prado KeUy - l.Icter
Neotor Duarte - Vlce-Llder.

Ernanl satyro -Vlce-Llàer.:
RauJpUa ..;. Vlce-r.tdet
Lula Garcia -Vlce.L1dl!T.

Více-tlder.

P. Ro,
Manoel NoVIUli - LideI".
.Bento. Gonçalves - vtce-Lll1er
Armando Rolemberi - Vlce-L~.

Vlce-Llder.

Lourival de .Almeida ~Vlce_L\der . Herbert Levy -Vlcé·Llcter.
Lula cavalcanti. - Vice-Ltaer.
p. T. B·
Sente! '.Gonçalvea- Vice-Lfder .
Armaudo ROlemberg - VIce' Líclér. Fernando Fel'rarl - Luter.
Nlcanor Silva _ Vice-Lllter.
Arl E'ltombO - Vice-Llder.
Celso peçanlla - Vlee-L1fler.
.Aureo Melo - Vice·Llder
Bll.tlsta Ramoa _ VUle·LlClel
Jose Alves - Vtce-Llae! .
DO BLOCO PARLAMENTAR
o'

Celso pl!I1snha -

P. L.
. RlluJE'i1a - Llder.
Nestor .Dufll·te - ViCe-Llaer

P R,·P.
Lu!z compagnonl -·Uder.

Ponciano dos Ban.tos p. s. B.

•

r'lCe-LIllIII'••

Regê Ferreira _ L lal!!.

Aurélio VÍlma -Vice-tida'.
p, O, O.

ArtUda Câmara - Llde~.
QueIroz Filho
- Vice-LI/tet..
.'
p, T. N.
João MlIchllào - vice-LICler
MIguel L.euzz1- LJaet,
.
P. S. p, ' .
.
Luis cerres pujol -: Vlce-Llder.
Campos vergal - Lider.
.)
p. R. To.
Lourival de' Almelda- Vice 'Lido",
Nleanor Sllva _ Vlce-Llder.
.Bruzzt Mendonça -.Lidu'.

COMISSOES' PERMANENTES
,<,.:

j

8 - . .Dllilma Marinho -t1DN.
2 - Adaucto CardOSO - tJDll.
9- Gurgel cio Amaral - PR.
3 - AntOnio aorll.clo _ PSO.
01lvell'a BrIto - P,S.D. - Pres!· 4 _ Azlz Marco. I.D,* 7/4 ~Et 1992)
10 - JoaqUIm .Duval - PSD.
dente,
'.
,
.
•
5, - Blll8 Fortes - 1"50. ..'
TURMA liA"
i1 - ~~ Jofftlv - P50.
1'- Montell'O ele BlmOl
PSP-j 8 - Bllaéplnto- UDN.
12:- Nestor .D1Ía.l'te·. ';'1'1..
Vlce-Prealllente; ' 7 -. Cbasu Roàr1f\1ea -'PTB•

Constituição e Justiça

•

o.

'1'URMA "1:1"
1 -

Noc:uell'a.da O:una. li !Ce·Pl'e~laenLe.

li ... ,Amau!,\,. 'Pedrosa -

. 3 ...;
", -

Armo de Mat<Ís fdULon

camPQI

PTI ,-

PSD.

..m.
uwt.

r. .

-
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DIÁRIO DO CONGRESSO
NACIONAC '(Seção 1)'
::::=s::: __ .' _,.....

Abril de 1,-,6' \,
-

.~

- Newton seUo - PSD.
Finanças
- Osvaldo Lun& - pSP.
- Pereira Fllho - PTB.
TURMA "A"
1 - cesar prieto - PTB - pr~s!·
- Raymundo Brito. - PRo
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACiONAL
dente.
l} - Rondon pacheco - UDN.
2 - AJJomar Baleeiro _ UDN
10 - Sales Filho - pSD.
DIRETO" GERAL
3 - Chalbaud Blscaia - pSO.
11 - Uniria Machado - 1'TB.
4 - Ferreira Martins - pSP.
f>.L8ERTO DE BRITO PEREIRA
12 - Wanderley Junior - DDN.
5 - Frota Aguiar - UON,
Suplentes
c:.... F. DA, uçÃO DI! RIilDAÇlc
6 - George oalvão - PTB.
CHEfiE DO 51lRVIÇO DE PUBLIC",'c;:6a:s
7 - Geraldo Mascarenhas - pTS.
1 - Aliomar Baleeiro - UDN.
MURILO
FERREIRA
ALVES
LEOPOLDO
CrSAR
DE
MIRANDA
LIMA
8
- Mauricio Anw'aCle - PSD
2 - Angucr Bastos - pTB.
9 - Nelson Monteiro - PSD.
3 - Armando Rollemberl\' - PRo
10 - Odilon Braga - UDN
4 - Croacy de ouveira - P'rB
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL.
11-- Pereírn Dlnlz - PL.
5 - Aarão' StelnbrUk 12 - Roxo Loureiro -pR,
6 Floriano Rublm -:- PTB.
SEÇÃO ...
13 - Vitorino Corrêa - PsD.
7 - Firman Neto - 1'SD,
8 - Frota Agular - UDN.
TURMA "13"
Impreet o nas OficInas doOeparlamento de lmprsns a Nacional
9 - Getul10 Moura - PSD,
14 - Broca Filho - PSP- Vlt.:ll"
10 - Guilherme Macho.elo - UO');.
AVEN:OA RODR!GUES ALVES, 1
Presidente,
11 -Hugo Napoleáo - PSD,
15 - Barros ClU'valho - PTB.
12 - Jelferson Aguiar - PSD.
15 - Gullhcl'me Machado - uml.
13 - Ivan Blcl1ara - pL.
17 - João A!:,dala - pSD.
a - João Menezes - PSO.
A S S I N AT U R A S
18 - JOSé Fragclll - UDN,
1S-- Leooerto Leal - pSD.
19 ,... JOSlle de Souza - PTB
~~ - Martjns Rodl'l(!Ues pSD.
20 - Líster caldas- PSD.
FUNCIONÁRIOS
REP1>RTIÇõES E PARTICUL.~~~
17 - NoguclI'a de Rezencle ~ PRo
21 - Lopo ccctho _ P5D.
18 - Oscar Corrêa - UDN,
22 - Pereira da 611va- PSI.
Capital e Interio1
Capital e Interior
19 - Praxedea pitan~a -. UDN.
123 - Rocha Laurel! - PRo
20 - Pontes Vieira - PSO.
. ' OI 24 - Vasconcelos costa - pSO,
21 - SeglSmUndo AnC!l'aete - OO~l, Sem'estre ••••• "' ••••• I Cr$ "- 50,00 Semestre ••••••• I • • • • • Cr$
...1 J 25. _. Waíter Franco - 'UON,
22 - SergIo Magalhaes - 1'TB .. !no •••••••••••••••• I i Cr$
96'
0
01i
Âll~
"I"
•••••••••
Cr'
7íi,OD
Suplentes
'lDCN 7/4 P': 19921,
..:-.
v .
...
Augusto de Gregório - PTB,
23 -Tarso Dutra - PSD.
txterior
~::tterior
Batista Ramos ..,. 1"TB.
24 - Vago - 1'SP.
Bllae plnco - UDN.
25 - Vago""; psp.
Celso peçanha - 1'SP.
.
Ano • • • •• • • • • • • • • • t • • • Cr$ 13GIOO J Ano ••••• I i
Cr~ iOS,OO
Cl1agas Rodrigues '- pTU,
Diplomacia
'Drault El'llani' - PSO .
Agripino ..., UDN.
..João
1 - Hugo Napoleão - pSD - Pre·
- Excetuadas as llara o exterior. que serão sempre anuais. as
Edg-ar schneider - 1'L,
sidente ,
assinaturas poder-se-io tomar, em qualquer é'poca, por seis' meses
Francisco Macedo - P'nJ.
2 - Ivete vargas - PT~ -Vice- ou um ano.
Jonas Bahíense - P'IB.
pre.ilClente,
Luna F1'eire - pR,
.;.. A fim de pcssíbilítar' a remessa de valores' acoml'lanh.ados de
3 - Artur AUCU'â - PSP.
Melldonça Braga - PTS •.
esclarecimentos qu.antoà sua aplicação, solicitàmos ditem preferência
4 - Carlos PUJol - p'IN.
·Milton
Bl'andão- PSP.
à remessa por lUeiode cheque ou vale postal. emitidos a favor do
li - Dantas Junior .,.. UDN.
Napoleão FOntenele - 1'5D.
Tesoureiro
do
Departamento
de
Imprensa
Nacional.
6 - Dilel'mando cruz - 1'R.
5atul'nino Braga - PSD,
-" Os suplemel1tos às edições dos órgãos oficiais serãofornecirtos
'1 - Edilllerto de castro .:- UDN.
UltImo de onrvaího - PSD
aos assinantes somente mcd;ante solicitação.
, 8 - Heraclio Rego - PSO.
Wagner Eslelitfl - pSD.
Seci'etário _ Mâ!'io lUslm.
9 - Hermes de Sousa - PED.
- O custo do número atrasado' será acrescido deCl'S MO o, por
Auxiliai' e' ASSistente lU - Jose Arnaud - PSO,
EJ'nes~'
excrcíc.o decorrido, cobras-se-ão mais Cr$ 0.50.
/'
11 - Menottí de! plcchia - pTB,
de AssIs e Helena do Prado SO:l:'ea
de Carvalho,
I:! - N~iva Moreira - f'SP.
Dátllógrafo '- Lulza RosaJma di!.
13 .-.Newton carnerrc - ODN.
TURMA "á"
paixilo,
•
l;C1ucaçao e CUltura
H ..:. OVldio de Aoreu - pSD.•
Reuniões -' Turma I, A". tercas15 - Plmi~ L'.mos - pL,
13 - Armando "R.olember~
PR
15 - Rnla~l çoneia - UDN,
Vil:c·Presidente.
. 1 - Menezes pImentel - presl.c1en· fe1ras àS 16.33 horas - Tul'ma':B",
quíntas-reíras i: q 15,30 horas, na Sala
17" Yukishigue 'Iamura - psn.
14 - Dias Lins - UON,
, te - p5D,
"Antbnlo Carlos".
.
15 - canos Lacerda - UDN.
S1!'Illentes
16 - Drault El'llany - P5D.
2
Coelho
ele
souza
PL
VICe·
LeQlclação
Social
17 ' - Edgar scnneider - PL.
18 - Ernesto Sabola .~ UON,
Cha~as Freilas- pSP,
PresIdente,
1 - Aarão Stelnbruch .- PTB ..
19 "- Floriano Rubim - PTB.
carros Albuquerque - PRo '
Presíden ~ e.
3 - DeoCtoroae Menelonça ... p5P,
20 -Luna Freire- pR.
<..al'l~sJel'Clssatl PT!:\'
2
- 'Ie.n6rio Cavalcanti - UDN _
4 - Fu'man Netto - flSO.
Deodcl'Q ce Mendonça - pS!, 21 ~ Maaalhàes Melo "c""P5D.
VIce-Presidente,
5 - Frota MOleira' - 1'TB.
22 - Napoleão Fontenele .: 1'SD.
Eduardo ca,alâo - PTB,
3· - AClahil Barreto - UDN.
6 - llacir Lima - PTB.
23 - Nicanor Silva - PSP.
Geol'ges Gauvão - PIB.
4 - Amaury 1"edrosa - pSD.
7 -'o João Menezes - pSO.
Juão (Jr~ul0 ~ ODN.
24 "C""' Rubens B€rardo - 1"TB
5,... Armando Falcão - PSO.
:G - Uriel Alvim - pSD.
Lcocerto Leal - pSD"
6 -Elias Adalme - PTB.
a
Lauro Cl'UZ,
Maga;llf.es Melo -1'80,
7 - Fp.lielanl1 pena -' PRo
9 - LIns Cavalcante....; PSP
suplentes
CSLojil Roguskl _ UDN.
8 - .tvan . Slchara - PL.
10 - Nestor Jost - f'5D.
Fereíra Din:z - PI..
Aul'eo Melo - ?TB.
9 ... J~lfel'S'l1 d~ A~Ular - ~SJ).
11 - Nita'Costs- PTB.
S:ltur;ina Braga - PSD.
AntônJoBatJy-PTB.
10 - JOSé Lopes - lJON.
12,- Oceano Caldeia! - UDN.
'1 al'~{) .outra - psD.
Antônio Pereira ,... PSD
11 - Llcu!'~o Leite - UDN,
13 - Pacheco Chaves _. 1"SD.·
Ramel'! Mazzllli
PSD'.
Artur Audrá - PSP,
12 - Mala L~llo - pSP.
14 - perllic Teixeira - UDN.
Une! AII'lm - PSD,
AlllioFontana -PSO.
13 :- MOlll'V Fernandes .":" PSO.
Valdl~mal RUPO - .1'8D.
Bila.c pinto - OON.
14 '- 1'21va MOl'eil'a- PSP;
15 -Pml1elro' Chag1l5 - flSP.
Wandel'le~ JUlllor UDN,
carlos pinto - PSO,
J5 - RO~ê Ferrei:'a - P8B.
16 - PIO Guerl's-' ÓDN.
f"f'crelàl'iJ.- SvlVJa Evelyn K;na"p
CiCl Carvalho - P5D.
16 - Sllvi·3 5an~illJ - PTB.
17
.PortUgal
Tavares
pR,
l'uxlij~r - Adh'emar Wal7.1 Barre~r,
Correia ela Costa - UDN;
17 - '!.,;'s·Q. Dutra -" 1"5D.
l:éuUlóes - qUJntas-felrasâs 15'lO
18 -V~:.;u - PSD,
Da ntas Júnior - (J'DN.
Suplentes
hor..ls. n" Sala "Paulo de Fl'ontin"
Dagooerto sales:'" PSD,
SlLlJl.efll.es
Abguar Bastos - PTB.
Fel','pil'a Martins _ PSP,
Ad:llo Vl~nn. -p'IB,
Ga~riel H.ermes _ PTB.
Antnólo Dino -, pSD •.
Anto11!iJ . Hóraclo - PSD,
Joâo Menezes ,;... 1'5D,
Cardcsoue Mellezes :- PSD.
Dllerlll:,ndo cruz - pR.
.
LaJo Braun - P'IB,
Castro PlUto - ClDN.
Edllbel'to ele Castro - UDN.
[:;.nlel Faraco - PoSD - ·pre·
LuterQ V:lrgas - ~TB
Campos vergal' - PSP,
1idcx:te.
Newt/Jn Carneiro - UDN.
Cícero Alves - PSll,
EmivaJ calado -OON.
,Nonato Marques '- PSU.
Claudio de SOUZa'- pTB.
'IUR~~A .......
. Frotn Muiar '- UDN.
len6r[o Cavalcanti - UDN.
Elder. vaI'.~la _ PSP, ,
Hel'Aello p'ezo - [>SO.
1 - t.1.~~ustJ de Qrc,;ól'lo..,. p'IB Vlmil10 TRI(Ol'a - OUN.
Hel'me~ de SOUZfl- P5D.
Va~o _ fiLo
Georges Galváo. - ' PTB.
Vl~e-Pl':si4e'lte.
llacll'
f' Llmll' - E'TB,
2 ~ .. Adolfo Ge!1~il - PSD.
Vago - PR
JOSé Alves _ P'rJ3,
.
Jonas Balljens~ -pTB,
a- .'ll"I::O::do rnl:mbe:'g - PRo
Se:t'elllrio _ DeJaldo aindelra 06::;
Menoth c1~.1 picchla - l"TB,
Nestor
Jort _ pSD.
~ ~, E:n,i!iQj),iochndo - PSD.
LOD~S,
.
OcennnCarlelal - .UDN.
Nlta Cnsrn - flTB.
5 -- C~l'bs ,r;:l'ej~s'c.íi _' PTB
(1s~al (J."" e,in ..:. UU=-<.
AL.:::ili:ü· . _ 0olol'es da Glória SIIOl
-Saldanha DerZl -".'.UpN.
'S - .Ht!~o cabl'~l- UDN.
Portu?,a1 ra-.·lll'CoS - 1":\,
'7- .Jc:~Ai'natd - P'::O.
tot> ~ VIValdo :S0l11'~8 de Melo,
seéretárlo _ BranCa f'or'tmt!o.
-, :;;' o I'J! al\ Honl'cs - P5D.
8·· .Jos~ Mir::~la - PSl".
lJItlmó à~ Clll'Vlllho - .PSD'
DiÍ.ctl[ligra1o- E;thcr ae MOr'l15. Auxiliar - N3Jla Jaoor MalÀ Cl~
9
r eo1::o~~t'O Leal - pSD.
Src: etário - Marlúa de. aod()j' Btcor~"iro.
.'. .
.'
l,can'nlho,
to - OECllr ré'!'r~' -, ur:N.
ZE1'1'0,
,
.'
11 -' Qwrlno Fer~e!~ll '- U'JN.·
R~un;ôrs .. -' ". Te:çfl~:te~:·n$ .. à! 15\ Reuoiões -Qunrtns-telras,~ 141fJ
R~tmiêes - Qtla:'la~-Iclra~,~s 9.3~
. '1:1':- f~rr;!o ~~a'gnlMes "",PTB,
hor:.., na Sala ."C.arh18.peixoto FlIhO.... nmlS' na _~nla "Carlos .peixoto.FlIhÓ" nora.!, na S:tla 'I~nbino EarrcsQ"·.
i
6
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c Fiscalização
Financeira

Israel Pinheiro -

PSO -

Jo~é Maciel - PSD,
Llno Braun - PTB,
LICUJ'go Leite - UDN
Manoel NovaIs - PRo
Medeiros Neto -pSD.
Newton Belo _ PSO.
Nüo coelho - P50
Odilon Braga...,. UU:...
OstOj~ Roguskl UON.
Oswaldo Lima Filho - pSl'.
seixas OÓ:'la - UUN.
Tarso Dutra - P5D.
Theodonco Bezerra - PSO.
Vitorino Corrêa - PSO
último de carvalho - pSD.
watter Franco - UON.
Wilson Fadul - pTB.
Secretário - Angelo .José V'Irella
Auxiliar - Théo cordeiro da Silva,

~e·

ardente.

TURMA "A"
Arnaldo cerueira PSP
Vice-Presldentc.
2 - Aluizio ele Castro - PSD.
3 - Bento oonçarves - PRo
4 - Castilho cabra; - PT.
5 - Daniel Dípp - PTB.
6 - Getúlio Moura - PSO
7 - Herbet·t Levy - UON,
8 - JOSé Bonifácio - UON.
9 - LLIÍZ Viana - i?L.
HJ - t.ameíra Bittencourt - PSP.
11 - Martins Rodrigues - PSD.
12 - Mário po.lmério - PTB,
13 - Pont.es Viell'a - PSO,
14 - Rafael Cincurá - UON.
15 - 51gefredo Pacheco - 1.":;D
lG - Souto Maior - pTB.
17 - Vir~tlio Tâvora - UON
18 - Wagner EStelltt\ -pSD,
TURMA "B"
1 - ~<elson ornegna - pTB - \'l.;e
Preslden te,
2 - Antônio carlos - UDN.
:; - carloaAlcuquerque _. PRo
., - Clóvis Pestana - pSO.
5 - Colomb-o de Souza - pSp.
6 - Eduardo catalão - pTB.
7 - F:liadelfo Garcia - 1."5D,
8 - Janduhy C:trneiro - PSD.
9 - Joâo Agrlplno -e- UON.
lD - JoaquIm Ramos - PSO.
11 - José Afonso - UON,
12 - Leite Neto - pSO,
J3 - Manuel BarDUda - pTB.
H - Nilton Brandào - PSD
15
Raimundo' ,padllha - UON
16' - Ranier! Mazzall! - P5D.
17 - Renato Archer - PSO.
18 - Victor rss ler - ' PTB,
Secretárlo- Anp;elo Varella, OfiCial Legislativo "N".
Auxníar - Theo cordeiro da 511'1a.
Dnt.ilógrafo ·'L".
.
Reuniões - Turrva "A ", terças •
1 -

ou'ntas-relras C~1S

Turma. "S", seZ1.4o-

e quartas-feu·as.

SUplentIB

Adall Barreto - ODN.
Alberto rones - UDN
jlJulzio Alves '- UON.
jlrinos de Matos - ,pSO
Berbel't. de cast.ro - PSL
Carlos Jerelssattl - pTB.
Celso peçonha - pSP.
Cezar Bastos - UON,
ClCero Alves - PSD.
Chagas Roclrlgues- pTB
Clodomlr M1llet - pSP,
Corrêa da Cost.a - 110N.
Edgard Schenelder - PL,
Esteves Rodl'igues - pR,
Eunáplo de Queiroz - P50.
Ilncir Lima _ 1."TB.

.

Placldo Rocha - pSP.
Plínio Ribeiro - PSD
Wilson Fadul - PTB.
Vago - UDN.
Vago - PRo
Vago - pL.
vaao - PSO.
Vago - pSP.
Secretario - Gilda d? Assls Repu·
blicano. '
Auxiliar - Mal'la da orcna per~8
Lorelly,
Oac~ilógl'(,fo Mar! Passos Coutinho.
Reuniões...,. Quintas-feiras às :6 horas; na Sala "Bueno Brar dâc': ,

13 - J'ollé Maciel - psrr.
14 - se:J'ismundo Andrade - UDN •.
15 - Ultimo .r1e ca:'val:1O - PSO.
16 - Vago - PSP.
17 .- Va~o - PL.
Suplentes

Elias Adalme PTB.
IVC·.C Vargas - PIB.
João Agrrpino ,.... D!J~.
Jo~" Fragelli UON.
Lopo c-oelho - PSO ..
,Vago ,.- pSP.
Va;;o - PSP
Scet'etMio - G:Jda de Assis RepTl'
blicano.
Auxt.iar _ Marla da Glória Pe:'el
Segurança Nacional
Lorl'cly.
Oaci16grafo - Ma:'1 passos cou- Augusto Viana - PSO - pre·
Unho.
sídente .
Reulliões - Terca~-fejl'as. às 16 no2 - Magalhães Pinto
pSO
Redaçãc
ras, na. sala "BUeno Brandão'.
Vice-Presidente,
1 - onveíra Fl'anco- 1.'50 - Pre- 3 - Carvalho Sobl'in!1o - 1.'51".
4 - cicero Alves - PSO,
sid~nte.
5 - Costa Carvalho - UDN,
TranS'1orte:o, r-'"'' ··~'lõf!l
:I - Artur AudrlÍ - PSP - Vlce- 6 - Danton Coelho - pTB.
e Obras PÚbiíca,
Presidente.
7 ...., Ferraz Igreja. _ UON.
8 - Joaquim Rondon - PSl"
1 - Crcacy de Oliveira - PT'B
3 - AOIfUa.f HaHol - PTB
9 - Jos~'Gulom~rd - PSO.
Presidente.
4 - I'.ton50 ArInOS UUN
10 - Laurtndn Regls - PSO.
2 - 8aturuinn Brap;a - PSP,
o - careose ele Meneze~ ;. E'SlJ.
11
Oscar
passos
PTB.
Vice-PresIdente.
6 ~ Emanl Sátvro - lJON,
3 - Actlllo Vianna --. pTB.
1 - MauriCIO de Ant1raele - P;,;D 12 - Otacilio· tlTegt'ão - PTO.
,.13 - PorWgal Tavares - PRo
4 - A:ltonlo .Baby - PTB,
Slllllentea
14- Waldcmar Rl'pp _ UDN.
5 - Armando Monteiro - PSD
15 - Wilson Factul ..;. PTB,
6 - Benedl'o Vaz- PSD
Blas Fartea - PSD.
.16
Vago
pL
7 - Benjamin MOllrâo - pSP.
CI&uCllO ele sousa - pTB.
8
- Celso Murta - p8D.
Nelvà Moreira - PSP.
Suplente~
9 - CorreJa CIl cesta'- UON•
.J
Lcpo coelho -E'SD.
Alberto
Tôrres
UON,
10
Euclides vicar - PSD.
Vago - UON.
Broca Filho - 1."SF"'"
11 .., G:uvãoMedeiros - PSP.
ReUniões - tU segundas. quartas e
Gent.il Ferreira - OON.
12 - Hildebrando Góes - pRo
selltll4·tetras U 14 tlorase 30. rrunuFrancisco Monte - pTB.
13 - LUiz rourinho - PSP.
to~ na sala "Alr.tno. Guannnarl'
Dias Lins - UON,
14 - Marc'Os pal'ente --. uoN.
Secl'etiu'lo - Maria concerção WatZl.
Frota Moreira ',.- PTB.
16 - Ostoja Roguskl - UDN.
Humberto Moünaro - PTB,
17 - VRSCO Filho - UDN. '
Saúde
Leonldas cardoso' - PTB.
17 - Vago - PL. "
Lu!? 'rourinho_ PSP,
1 - Josué de castro - pT8 - ?l·e.
su.plente3
Wanderley Júnior - OON.
sldente.
Vago - pSO'.
2 - Augusto pUbllo -PSD~
Adauto cardoso - m»,
3 - Armando Lages - UO"'.
Bartolo.meu Lizandro - Uu"'.
Secretário"";" Malhe lIS' otavioMancicero Alves _. P50.
4 .- Costa Rodrigues - PSO.
darmo.
Dag0bertc. Salles - PSD.
5 - Cunha Bastos - UDN.
ReunJões - Quartas-feiras, àS 15.30
6 - Jader Albergaria - pSD
Ernesto saboia - UON.
horas, na Sala "Sabino Barroso".
7 - Jose Mlraglia - pSP.
Ferraz Igreja - UON.
Ilacir Lima - PTE,
8 - João Fico - E'TB,
Serviço
Público
9 - lApO de castro - PSP.
Leonidas Cardoso - PTB.
!10-Luthero Vargas - pTB,
Milton Brandão - pSP.
1 .- Benjamin Earah - P5p _ PreOscar PaS~05 -.. PTB.
i 11 - Mendes de Souza - pTB,
sidente.
Vago.- PRo
i 12 Miguel' Leuzzl -"- PT'N, .
2 - Armando corrêa - ...p §D- VI· .
Vago - PL.
113 - Moreira da Rocha - pRo
f"...
ce-Presidente.
VagoPSP.
114 - pedro Braga - PSO.
I - Alaun Melo - PTB,
'.
Vago - PTB .
! 15 Rlça Junior - PTB,
.4 - Antunesc1e oliveira - PT13
I 18 Saldanha Derzi - UDN.
5 - Bartolom~u Llzandro - UDN.
Secretaria - Lucflln p,martnho .da
117- Taclano de Melo - 1."50.
6 - Bento Gonçalves - pR,
Ollvelra.
7
- Carmelo d'Agostlnho - pSO,
Suplentes
Auxiliar - Lêda Fontenelle SIlva.
8 ....;" Oagobertosalles -PSO.
OatUógrafa - Julieta do Amaral
I
João Fico _ PTS.
9 ... Djalma MarInho - UON.
Rezende.
João Machado - nB.
,10 -, Drault Ernanl - 1.'50.
Reuniões àS quartas e sextas-feirú.
Lauro cruz - I1DN.
11- Frota A~ular _ UDN,
àS 15 horas e 30 minutos, na Sala
Nlta costa - PTB,
112 - Humberto Mollnario - PTB:, -Paulo de' Frontin".

i

COMISSOE5 ESPECIAIS
Hugo Cabral _ UON.
Vago - PR,
8 - Emlval Calado -UDN. •
Vago - PL.
.Magalhaes PInto - 110N'.
7 - Fonseca e Silva - PSD
Reuniões - Quartas~feiras às 15 hoMário .palmério - PTB.
8 - Gabi'ielHermes - P1'B:
Oscar Carneiro - PoSO - pre- ras na Sala "Paulo FI'ontm" {3.u ano
Nlcanor Silva - PTB,
9
- .Nelson parijóS - 1'SO;
sidente,
dar..
.
Nita Costa'.,.. PTB.
10 - Va~- UON.
Carlos Jerelssat1 - PTB - Vl~
secretârlo - Lucllla Atl1arlnho de
Phnio Ribeiro - psn
ce-PI'csldente.
oliveira.
Vieira de Melo _ 1"SO.
Suplenu.a
Alfl'edo Sarl·eU'Il....;" UDN.
Vago - PRo
Armando Lages - UDN.
Oix-Hult Rosado - PRo
Vago-PL,
Cunha Bastos. _ UON.
FranCISco Monte- PTB.
Secretário - Lucllia AmarlnhDo de
JoaqUim Rondon __ 1."51'.
Oliveira.
.
Joâo ursuJo - UON.
JOSé Afonso _ UDN.
1 - .Manoel Novais - PR - E"t'eJOSé Maria - UON,
Auxiliar. - Leda F'Ontcnelle silva
sldeI'te
JOSé
GUlomard _ P5D.
Milton Brandão - P5D.
Reun.lões - Terças-telI'U, QS 16. ho2 - Meaelros Neto- PSD - Vlc~· ras, na Sala "Paulo de Frontln".
03car fassoB -PTB.
Nunato Marques - PSO.
Pt:eSI'dente.
Vago - PRo
PlInio Ribeiro - 1.'50.
3:- Francisco Macedo - PTB,
Vago - PL.
Ulysses Lins - PSO.
Valorização Econômica
4 - nacil' Lima - PTB.
Secretário - ElIas. Oouvelll.
5 - Nilo Coelho - .PSD.
Reunl~es
- As 4uartl\S-f.elrM
suplentes _
da Amazônia
6 -.Oceano Carleial- UDN.
Aluin Melo - PTB.
'lo..;. Oscar corrêa-:- UDN.
1 - Croacy Nunes - PSD - PreEuclides Wlcar - 1"SO.
sidente.
.'
. '.
8 - otacillo Negrão - pSD.
Mudança da Capital
Jose Bonifácio - UON.
1 - João' d'Abreu -.PSP .;.. Y1ce9 - Seixas 06ria-' UDN •.
Presidente,.
'
.
'
Marcos parente - UON.
vagc- P5D.
1 - Pereira, da silva - p$p ~ Pr"
Seixas DÔl'la -UON.
S - AntunesCle OJ1velra ~ PTB.
a1dente.
"
'
.
Suplentes
Sout.o MO!Ol'- PTB.
".- Castro. Pinto _ DDN.
• -Jonas Bahlense-PTB- Vl~
Va;lo ...; 1?5P.
a ...,Clã cârvalho - PSD.
Herbert LC!vy - uoN
Pree1d~nte:·.
. ~,
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UDN - Re-

Emenda à Constituição (N. 10, de 1953) Dá
nova reaaçãe ao artigo 122
d C titul - (J t'
a ons I ulçao US Iça do
Trabalho).

horus, na Saia -Paulo de .l"rontm"

secretano -

t.ucüia

Amannn~

PRP.

l."80.

sccretano --' Lucllla, Artlarlnl\o de
ouveu a,

11.,. Roxo Loureuc - PR
aeumces. ss qu.ntas-teiras á! 15

OLIVeira.

Ponciano Santo. -

5 - Vago -

4,.. Benedrto Vaz - PSD
, ..., I3cl"lJel'! ae, Castro - ?SO.
6 - cunna Bastos - .lJl.lN
7 _ Í"l'3n~u C'll'tlp08 - PSD.
11 - Joào d Aureu - PSD
,I _ Mellae~ ce scuza - ?TB.
lo - Rondun Pacheco - UDN.

ele

Hugo Napoleão -

1 -

PSD -

Pre-

Emenda à Constituicão
~ - ~~;;g de Ollvcira - PTB
d
Relator
(N. 7• tie 1949 e n.• 11
_
•
e I 3 - Arruca Climara ~ PDC.
'950) - Remuneraçào da 4 _ Colombo de Souza _ pSP.

-

Mal'f's~ratura' Estadual)
5 - O,sWin Roguskl -,_ DDr-;,
Serretál':o - Sel>aIltJao LUUl ..... FI1 -GaOl'lel l?a.ssos _ UDN _ ?l'e-I:tueira.>,
;;'

•

I
I

°

sicente
:1- tarsc D1ltra ter

PSO -

R.cla-,

PSP.
Braun _ MB,
5 - Lopo coeino - PSO.
Secretário - Leda FOntenele Silva.

11 _ C;rvalho sonnnno ~ _

Lmo

Emenda à Constituição(N. 2, de 1951) - (Plano
Econômico da, Bacia do Rio
Paraiba do Sul).
1 -" Broca FlIhó - pai' - PresIdente,
3 - Raunundo Paclllha - OPN Relator,'
I - Artllut Aul1l'A- PTB,
oi - RatUerl,Mazz11ll - 1"50,

I - Ultlmo de Carvalho - Psn.
Secretário - tecla FOntenele' Silva.

Ementla à Constituição (N. 5, de 1952) - Criação
de Territorial Federais).

.-

Emenda a,'

üonstltuíeão _

Emenda à Constituição (l, de
1955). (Altera aredação do
§ 4.'do art. 15e acrescenta
um paragrafo ao art. 19).
~~~lt~~Ote~e

c

ALr.i1 de
1~6
.
.
__

Quinta-feira 26

••

~

2678
_ _• •

5 - t111yssc.! Oullna.r!e. - P5D.
11 -~oAo ,Machado .., PTB.
Secretário JOlIó Rodrll:ue. d4
Souza.

-

,!Iara dar parecer à emenda do
2 - ouveirs Brito - PSO - Re.
Senado ao Projeto número
3 -~l;~;j;ar B:.\Jeclro _ UDN.
~.474-B, ~e)952, que man4 - Jefferson de AgUllU' - I?SD.
tem a deceão do Tribunal
5 - Oscar Passos - PTB,
de contae denegatória ao
SecretárIO - Hugo ~ Agular LevY
registro, do têrmo de contra~
to celebrado entre o MinisEmenda à Constituição
tério da Agricultura e Fran(N.' 2. de 1955) - Institui
ciscoXavter e sua mulher
íma de G'
Ct
O regime
overno o e- Antônia Joana Xavier. .
1-

BllrrOll -

P5P'"

gial) .

RESOLUC.lIO N.· 4&, DE 2·11·~
1 - Arnarco cerceira - PSP,

I 2 -

Slas Fortes...; PSO.
Nlta Cl)l;ta - PTB.

3 - Olavo Costa -

PSO,

2 - leemando Ferrar: - PTB.
t - O~'1:tldo Ll.tl1a Filho - P51i'.
'1
3 - Get(JlJo Moura - PSD.
5 - PIO Guerra - UDN.
(r~. 11, de 1953) (lmpõsto 4 - Hugo NapoleftCl -1'80,
Secretâl'lo - Pernando 1todrigues di
TerritorIal).
5 - ILll.llUU1H10 Padllha - UON.
coseu.
1- LUIZ Compagnonl _ PIU' .- secretàno - sebastii'.o de Andl·(l,·
Presidente.
de FIgueIra.
Para dar parecer a e'menda do
a - Ne~tOI JoSI - PSD - Relator
Senado ao Projeto número
EmenLJa à Constitui~ão (n, 19,
3 - Arna)clo oerdeira - PSP.
4 _ Lmo Braun - PTB
3.599-C.
dé1953. que mande
1954
Altera
letra
5 - Rafael Clncurã -(JON.
tém a decisão do Tribunal
"a". do inciso 1/ e as letl'as
secretanc - Lui~" Abliall' de Pa·

-

a

ria.

'

Emenda à . Constituição (N. 12, de 1953) - (ImPÔ$to sôbre Vendas e· Con·
signações) •
1 -Bruzzl Mendoll~' - PRT.
2 - Danton Coelho - PTB.

3

_0 ::nUllo

Carlos -

P'l'N;

MlIglllhâes PIllto ... UDN.
5.;.. UJI)'ssca Qu!maru. - flSO.
Secretário ... Joae Rodr~e4l d.
fi -

"a, b e c" do incisolll. do
art. 101 e 'acrescenta um
parágrafo único ao referido
artigo e outro ao art. 200).

123-

Blas Fortes -1'80.
Freit.. ... E'SP.
LUiz Gl1rela - UDN.
fi - 8erltlo Magalhães - PTB.
5 - T.rlo Outr& - PSO.
Secretário - Matheus OtàVlo Man·
darmo.
Chag~

.

-

de ' Contas denegatória ao
registro do contrato cele~
brado entre o Departament~ de.Administração do MI·

nlstérlO da Agricu1tura e as

Fazendas Reunidas Belarmlno Pires Ltda.
1 - Chagaa Rollr1iUet - P1'IJ.
2 - Horldo Later - PSD.
8 - Nelva Moreira - PSP.
fi - Raimundo PadUha - O'DN •
5 - Tuso Dutra _ PIO.

Emenda à Constituição - número 3, de 1956) -Insti· SecretAl'10 - Fernando Rodr1ítUe.1 4.
1 - Celso Peçanria - PTB.
Emenda ,à Constituição tui.o
Sistema de Go\'êrno Coata.
I - JOle F'ragelll - UDN.
(N. 17, de ,1954) - (Elel,' Parlamentar.
3 - !"ow-e1ro JunJor - eso,
.. - LUla Francu;co .;.. PTN.
ção de Presidente e Vice·
Para dar parecer as emendas
1 - FernandO Ferrari - PTB.
I - OUveua Franco - PSO.
Presidente da República).
2 - GUllhel'me Machado ...., UDN.
do Senado' ao Projeto n.'
Secretário - Oilda de Ass!.s Re· 1 - Carvalho ~brlnl1o - flSP 3 ...., Gustaro C:lpanema - pSD.
14S-E,de 1949. que altera a
llublicano.
4 - Monteiro de Banes - pSP.
Presidente.
,redação dos artigos 864 e
:I - Lameua Bittencourt - PSD - 5 - Oj;yeira Brito - E'SD..
Secretário Leda Falltenelle Sllva,.
Relator.
Emenda à .Constituição
865 do Código de Processo.
Reuniões - Sala "Paulo de Fl'ontin".
3
Martl11s
RodrIgues.
(N'. 7, de 1952 - (Altera 4 - Qeorgea Gall'ão- PTB.
Civil (recurso extraordinã~
rio)'.
.
os Arts. 25, 94 e 124 da 5 - 'Paulo Teixeira - O'DN.
Para dar
às-emendas
Secretário - Luiza Ablga1l de n,.
Constituição) •
do
Senado
ao
Projeto
númerllOUI. ,
:
Da.nton Coelho -' PTB - Pre.
1 - Guilherme Machado - UDN,.
ro 4·54O·D. de 1954,~ue 1 - Ildente.
2 - Lameira Btttencourt - PSD.
autoriza o Poder Executivo 2 - Ol1velJ'aBrlto .-pSD - Re.
Emenda à Constituição I - Nestor Duarte - PL.
a abrir, pelo Ministério da 3 - lator.
(N. 18, de 1954) -:" (Dâ
oi - Queiroz Filho - 1"TB.
AJu!Sto Alves - o:DN. '
Saúde. o crédito especial de 4 - Françacarnpos- a;oSO.
nova redação ao artigo 41
Seo.retà!10 - Jose E,()c!rlgues de
Souza.
1.500,000,00 para auxlliar li - Vasconcelos Costa - PS't.
da' Constituição) '-Sessão
a realização do 11 Connresso Secretário - Sebast13.o Luls A. "1i'lconjUl'lta do Congresso Nal\'Uelra.
Emenda à ConstiUção , Internacional de Alêr(ji~.
cional).
(N. 8, de 1953) -- (Modi· í ..;.. Ollveira Brito - PSO - Pre- Antônio Dlno _ Presidente.
Para dar parecer à emenda:' dO
Mário GOmes.
ficação do art. 15, § 4.' da
sidente.
:I - Herbert Levy - - O'DN - Re- Lauro cruz'.- Relator.
Senado ao Projeto de DeConstituição). '
Humberto GObelr.
. lator.
creto Legislativo n.6~B! de'
PlAcldo Rocha.
"1' - Dcodoroc!e Mendonça - PSP 3 - Campos Vergal -PSP.
Secretário ..... ',Hu~o de Ag-ular Lev~.
1955, que mantém a decisão
fi - Celso Peçanba _ PTB.
- !?residente.
:I :"Am1daCâ!nara - PDO.
5 - Oliveira Franco _ PSD• .
do Tribunal deCantas de. 3 - Aurélio Vlana- PSB.
Secretário - LUlza Abigail de Fa· Para dar parecer à emenda do
negatóriaao registro do
4- Frota Aguiar - trDN.
rias,
Senado ao Projeto,número
l-Vago - PSD.
contrato celebrado entre a
3.304-e. de 1953, qué con· Delegacia Seccional do Im( Se<:retário - Sebastião L~ A. FI. pqra dar parecer à Emenda à
guei:a.
cede-isenção de Impostos ,de pôsto de Renda. em Campos.
Constituiçãon.
16,
de
1954,
I
Importação à' Prefeitura' Mudispondos6bre
a
revisão
da
Estado do Rio de Janeiro, e
imenda à Constituição niçipalde São Pedro do Sul.
Constituição.
Federal.
Carlos
Pereira Cresgo.
(N.. 9, de 1953) - (Sôbre
Estado do Rio Grande do 'Sul,
OICll.r OO!'1'êa - TJDN - Prt:
penas de morte, de bal'\'I' .1 - .Idente.
1
Jefferllon
deAiUiar -PSD.
para importação de uma a - Joio MenezeJPSD.
de Asutar - PSl) _
mento, de cOÍlfisco e de ca· 2 -Jefferson
"CatupiJhar".
' a - Lul. cavaleantj- PSP.
'Relator. ,
'
Souza.

--

pa;:e;r

-

o,

riter

perfeito) ~
,f - I.eomdaa ClardOID '1- 'Iürio MartlftS -Ul)N.
, • - OClY!o Me,nlabelra
PL.
i

a-

m.

° -

I

QUltavo, Capll.nema

-pm.

.... Montelro de Bmoa - PSP.
I - PereIra PIlho - !'TIl.
BecretAriG -HuI'O d. AlUIu

Le".

1 - Jóllo MachacSo - P'l'B.
Leonardo Barlllerl- PSP.
li -t.ol)O Ooellio .... paD..
• - Raimundo Pa411ba - tmN.

a-

• - Mendce de SollZa- PTB.
I -. Odilon Braill - tmN•
secretArIo - Matelll OtAvio, Mae.

darlno ••

t:l~

dUR10 DO CONGRESSO' NACIONAC
~ f(Seção 1)'-"
::;s:

l:!ioTnb:-l'efra: 2t.-

1 .• _.

--'2

tAS

._

",liril(f~

'1955 .25

."'
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31_._

___ . _ _ •

- PSD.,
'. Para estudo e elaboração do Para da:- parecer a emenda do
dar parecer à emenda I - Danlel "araco
l'liho - P'I'B.
senado ao Proletn numero
Novo CódigoFlorestat eóe
substitutiva do Senado ao ~O- - Pereira
Vago - trDN.
4· 716, C. ele 1954. Que autoProjeto n, 4·617, de 1954, Secretil.rlo
te~islac.ào nara nrotecâones
José Rodrlguu àe
riza o Poder Executivo a
que concede o auxilio de Cr$ E,Juz1\;.
recursos fl.orestais do Par!;
'~·UUU,UUU.UU
ao msntuto
abrir. pelo M'!nlsterio da Via··
e do remanescente da F~'m2
ção e Obras P:iblrcas. o oreBrasileiro de História da Me·
Napoleão FonleMle - E'SO dito éSOCCI::l1 dp Cr$ .... ,.1
uicma para a realização de Para dar .parecer a emenda do 1 - Presidente
669 763 232.50. destin~""
rlols Congressos Médicos (I
Herbert Le',ry - ODN -' Re
Senado ao Proteto número 2 - Iator
,
uonqresso
t'ar.-AmCl'ICanO
a recu'aruar as despesas
2 447·B. de 1952, Que dIS- 3 - Arnaldo Cerdelrll - PSP.
feitas. meríiante aríianta·
[ie Hlstória da Medicina e 111
põe sõbre apostila de diplo- 40 -Carlos PInto - PSD.
mento, com a. execucâo t\e'
Damel Dlpo - PT~
Congl'esso Brasileil'O de Hi'3"
ma de TeCOIco de Contabi· 65. -- Newton
C:lrnt'lro - uni,.
OI"! .... de emernência M ~e·
tória ela Medicina).
Iídade conferido aés ex-a'u- 7 - Otaclllo Ne;:rfio - PSP..
I'l/::in nordestina assotada oe1 - ociso peçanha.
nos do antigo Curso de Con- Secretário - José Rodn;:\ICS de
,~ - ,7aedcr Alb~rgaria .
la sêea.
Souza,
tador.
:; - João Fico,

;r~:\1

4 - Lcáo SI1lllpaio,
t - Pliriío Ribeiro.
Secretário _ t.eda Fontenelle Sílva

1 - Aureo Melo _ PTB,
2 - Campos Verga! - PS1>.

à.s quarta-feiras às 15
'

Reunião horas.

3 - Lauro Cruz - UUN
4 - Ovldlo de IIbreu - PSD.
b - Tnrso Dutrtl _ PSD.
Secretario - Mateus Otávio Man·
dl>1'ino.

: -

A31z 1.\:1l'on -

a-

CIOI'!! pe.<t.:ma - PSD
COlombo ele Souza _ PSP.

P113.

Para dar parecer às emendan 3 :'ara dar parecer às emendas
do Senado ao Projeto núme- ~ ... Praxeces PItanga - OUN.
do Senado ao Projeto núme
1'0 1.565·0. de 1952. Que • - SaturlUno Br8go- PSU.
ro 2.867·C, de 1953, que
autoriza,
o Poder Executivo a S-:cretli.r:o - Mateus OtaVIo M~n·
ncam sujertas ,as enncaoes
doar dois terrenos .toreíros dartnc ,
eue exploram aeoetasssere Para dar parecer a emenda do
à Associação OI Damas dll
corridas de cavalos, e dá ou"
senado ao Proleto numero
Caridade" com sede ('.•• tatras providências.
2.929-C, de 1953, que fixa
qui, Estado .do Rio Grande Para dar parecer às emendas
,~ - Aloisio de castro - PSD - Pre.
em seis o número de horas
do Sul
' I do Senado ao. Prmetc nume,
sidente.
.de
trabalho
diário
dos
cabí•
ro 249·C. de 1951. que defi:.1 - João Machado - PTB - Jl,eneiros 'de elevador e dá OU~ 2- LeIte Neto - PSD - Pr.lll·
"
Iator.
ne e 'pune o crime de genociente.
,~ - Magalhães Melo - PSD.
tras
providências.
2
Odllon
.Braga
ODN
Re·
cidio.
4 - Tenório cavalcanti - UDN.
I

:5 - Vlrginio

sant~

Rosa

-psD.

1 -. ChaSOIlf FreItas :I -

3 - Lopo Coelho -

Para dar parecer às emendas
do Senado ae Projeto núme·

~

...

PSP.

LICurco Leite Ser~10

UDN.

PSD

Magalhães ... PTB.

6 - Tarso Dutra ... PED.
Seeretclrjo'- GUda' de ASllis Repu·

ro 1.267·F, de 1948. que bllcaoo.
dispõe sôbre a organização
sindical.

lator,
. ,
AntOnio HorácIo ""PSD.
" - Menottt elel Plccht.

! -

• -. NlcaoOt Silva';' PSP.

seere~r1o -José RodrlB'UeI de

eouza.

1-

Bat~tll

Ramos -

1 - Arnaldo CerCSelra ~ PSI'.

aa-

CarlOl Pinta -

PSD,

DanleIDlpp.- PTB.
• - Herbert LeVl' .;. I1DN.
11 - NapOlelo Footenelle - PSD. '
I -NewtooCarnelto - t1PN.
'1 - Otaeillo Neil'ào- PSl).

SecretArio -

Souza.

•

J~ê

Rottr1aua dt

3 - Newt<ln Carneiro - ODN,
• - 01JvelraBrtto. - P5D.
5 - Vago - PSD.
J~~ RodrliU~

sídente.

--

Para dar parecer às emendas
: do Senado ao Projetonúme,

1'0 795·8, de 1950, que dls·
pensado recolhimento dos
Depositos Compulsórios; De·
positos de. Garantia e 'Certificado de Equipamento. os
contribuintes que tenham
processos de lançamento
pendentes de decisão.

PSD -pre··

2 - Osv.aldo Llrna.- PSP _ peJa·.or.
3 - AntOnio Carlos,
4 - Martins Rodnl!;ues.
,
5 _ Unirio Machado.·
Secretária ..... Lêda Fontenellf StJVIl..
Reuniões na Sala !paulo de FreJI).tio" ,

,'---.
~

I

dI

Para d' r parecer à emenda
suestttutíva do Senado ac
Projeto n, 103·'C, de 1951,
que dispõe sôbre o consentimento de Que trata o arti9Q
1.122 do üecreto-Iel n. 4,657, .
de 4 de setembro de 1942.
(Código Civil).
1 - Oliveira Jktto -

de

R~·

2 - Chagu Fl'ejta.! -PSP -

Defesa Recursos Florestais e
Secretll'loda Fauna
Souza.

1 - Martins Radrlgue! - PSD Presidente.
:I - Aarão Stelnbruch - 'PTB - Relator.
3 -Campos Vefltal - PSP,
o! - Oscar CorreS. - ODN.
ti - Tar50 Dutr&- PSD,
secretanc - HUio di AlUlar LeVY.

n8 - Pre·

sidente.

-

Para dar parecer. à '. emenda do

Senado .. ao Projeto número
P a r a dar parecer à emende
1.655-C. de 1952. que con·
substitutiva do Sen a d o ao
cede sençãode tributo a um .
• Pro~to n. 4.876'8·1954. Que
órgão, imagens e ou t r os
materiais destinados a Co· Para dar parecer à emenda do restitui ao.'latrimônio do Estado de Minas Gerais a pro·
munidade Evanflélica de Ibi· Senado ao Projeto número
ruba, à Prelazia de Pinhel· 4,100·D·54, que concede ao priedade de imóvel do.ado à
'1'0,. álgrela de São loão de
Instituto Oceanográfico. da União pelo mesmo Estado. em
Tauapê. à. matriz do Suma· da Universidade de São Pau- 1912, situado na cidade de
rêe à Associae,:ão Materni· lo, um auxílio anual, pelo Belo Horizonte,eclâoutras
dade de São Paulo.
prazo de cinco anos, de Cr$ providllcias. '"

1 - Ullase.sOulmarAe$ -

Relator.

.

Pe,l) -

1.000.000,00.

x - Hugo Nap<lleâ<J - PSD ...
.

Ilidente,

2 - Odilon Bl·:iga. _Relator.
a - 'melano Melo.
.

Prl!-

1 - Broca F\lbo - PSP.
:I - J06é BonifácIo - UDN·.
4 - M~donça Braga. ,
3'LamelraBlttencourt - psD.
• - Ortel AJvun _ PSl).
S - MIlton Brandão.
'1 - Lapa Coelho - PSl) - Pre.sl·
• - llTel80n omegna ~ PTB,
dente.
.
. ' 1 - Vago .....PTB.
,aecretdrlo: L~l\ Fonttlnelle Silva.,
Secretàrlo J0$6 Rottrlsuel de 11 -Nestor Jost' - PSD, ,
Re'J.nf6ea na Sala. "Paulo de FJ:o~
:l - MonteIro de BarrOl- PSP ....
secretArio - LêdR Fontenelle silva. tln".
Souza.
Relator.

a' - trla Melpberg- O'DN.
, _. Milton BrandAo - pSP. .

2680
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Para dar parecer às emendas Para dar parecer às emendas Para dar parecer às emendas Para dar parecer à emenda cio
.do Senado ao Projeto núme- do Senado ao Projeto núme- do Senado ao Projeto núme- Senado ao Projeto número
/0 636·C,d.e 1951, que dis·
re 504· F. de 1949 quealtera ~..420·B. de 1954. que au1'0 433'C, de 1950. que compõe sôbre normas gerais de
a carreira de Oficial Admi· toriza o Poder Executivo a
pleta o art. 31, V letra "b"
nistrativo do Quadro Sunteregime penitenciário, em
abrir, pelo üepartamento
da Constituição Federal que
mental' do Ministério ua Faconformidade do que estatuí
Administrativo do Serviço
isenta de impostos os temzenda c dá outras pro\,jd~n·
pios. bens e serviços de paro art. 5' XV letra "b" da
Publico. o crédito suplemenelas,
Constituição Federal, e amo
tidos políticos, tnstttutcêes
tar de CI'$ 2.650.000.00 em
de educação e de assístênplia as' atribuições da lnspe- 1 - João Ol'su\n _ UDN - Presl·
reforço do Anexo n, 5 do
cía social.
tona Geral Penitenciária;
Orçamento Geral da União
dente.
:l - Nogueira da Gama - PTB (Ler n. 2.135, de 14 de de1 - O.dilon Braga - UDN - Pre· 1 - Adauto Cardoso- UON - Pre·
Relatur,
zembro de 1953).
ardente.
Ildente.
3 - Lamena Blttencourt - PSD.

2 - Lopo Coeilia - PSD - Re2 - Broca Filho - PSP.
4 ,... topo Cuelho - 1"SO•
lator.
. 3 - Guilllermmo de Oliveira,... PSD
.; - Vago - PSP.
4 -João Machaoo - PTB.
S - Ciodornir MiIlet - PSP.
.secretane JoSé Rodrl~ues de
4 -\ Lameíra Blttencourt - ·PSD.
ô - Vago - ' 1'50.
.
Souza..
6 - .Mano Palmérío - PTB.
Secl'etál'io
5ebastlãoLU:s·A.
1"1,
'S~cl'ctário José ROOl'iglles de 2;ueira.
Souza.

PMa dar parecer à emenda da ParaIazer a revisão do Código
Senado ao Projeto número
de AQuas (Decreto n.24.643
2.592·0, de 1952 que aítede 10 de julho de 1934) e da
legislação sunsequente.
raa redação do art. 1.' da
Lei D. 264. de 25 de teverel- I - Dagoberto SaJl'! - PSD;
1'0 de 1948. que fixa os ven- ~ - l'''l'ota Morelra - PTe
Gabl'leJ Pa.!!OS - UDN.
cimentos dos funcionários da •4 -- MartlnsRodrlf,Uea
- PSO.
Secretaria do Superior Tri· ~ - Vlrglnlo Sa:lta Rala - PSP.
bunal c abre ao Poder Judt- secretàrte - ' MatheLlI Otavio Man.
ciário - Justica Militar - o l~rino.
crédito sunlementar de Cr$
537 930,00 em retõreo de Para dar parecer as emendas
do Senado ao Projeto nomedotação do Anexo n. 23 do
Orçamento da União. Lei nú1'0 2 856·D, de 1953, que
dispõe sõbre a situação dos
mero 1.757. de 10 de dezemempregados· porteiros, zetabrod~ 19'52.
dores.faxmeiros e serventes
1 - Aureo de Melo - 'PTB - Pre·
de pedr~irosdeapartamen~
sicente
li - Lopa Cor lho - PSD _ RelatOr
tos residenciais.
a - F'l.'rrelra Martin8 - PSP.
Lleurgo. Leite - trUl'l.
vagc - PSlJ.
Sec~et:.'tl'io - Leda Fontenelc Ellva.

• -

ti -

Para dar carecer à emenda do
Senado r. I) Projeto número
1.304·C, de 1951. que ccncede Isenção de direitos de
importalção e mais taxas
aduaneiras para dois transmrsseres de rádio difusão.
com seus pertences e ;Ices·
snríos. adquiridos pela Rádio
Globo S. A.
1-

~ -

PSP,
LopoCoelho - PSO
4 - No~uelrl1 oa Gama - PTB.
~ - Tarso Dutra --" PSD.
Seeretá.l'lo - Jose R.o<lrlBuel ISe

:i -

Souza.

-

1 -

•

JM~ Bonlfàclo - UDN. Preit.ClAerntuter· AudrA _ psp _
Reli

-

_ lAa~or pitombo _ PTB

:t
.. - Ullsscs Gulmar;es- P80.
~ ..,. Vago· PSO
Secret~i1o Jose Rc::l:'1~ues de

Souza.

a-

1 - .João Menezes.
2 - Vl'arlno Correia.
3 - Castro 'pinto.
4 - AUl'eo-·Melo . .
5 - Cel.so . peçanha.

Clova Pestana -

PSO.

cl

4 - SlIvlo Sa1'150n- PTB.

5-- Orlei Alv1nl - PSO.

seeretane _ ollda de ASll!S Repu-•.

oncanc,

Para dar parecer às emendas Pt\ra dar parecer à emenaa ao .
• do Senado ao Projeto númeSenado ao Projeto n. 912·0,
ro 3.378·E, de 1953. que.
4 - StlVIO Sanson- flTB.
de 1951, que regula a forma
5 ..,. Ta'rso Dutr~ - P5D.
modifica dispOSições da Lei
de r,l)nstituiÇão da Comissão
818. de 18 desetemnro de
Ser,et4Tlo - .Gllda de ASsiS Repu
de Promoções do Ministério
ohcano.
1949. que regula a aquisi·
Público. íuntc à Justiça Min- E.
.
ção. a perda e a reaquisição
tar
e dá outras providências.
Para dar parecer à Emenda do
da nacionalidade e a perda
Senado ao Proeito n. 883·E.
1
Noguell'a
Cla Gama - PT1:I ~.
dos direitos políticos.
Presidente,
de 1951, que altera o § 2'
Bllac Ploto - ODN - P:'eel· a - CUnha Machado - PSD - Re,
do art. 1.' do Decreto·lei nú' 1 - dente.
lltor.
mero 5.878. de 4 de outubro 2 - Monl eira de BarraI - PSI' .
3 - AMllnJo HorllcJo - PSO.
de 1943. que autoriza a ins- 3 - fleJaror.
de Oliveira - PTB, .
4 - Ferreira MartlM' - papo
tituiçfio da Fundac;ão Brasil " .. crcacr
Lopa Coelho - PSO.
a - Vil'glJlotàvora -ODN.
Central e dispõe sôbre o -eu 5 - \'(11'0 - PaD.
Chagas Frelta! - PSP
E1'nanl satiro .;.. UON.
3 - LOpO Coelho - PSD,

I -

.

1 -

Lopo Coelho -

dente.

.fSD -

Prelt-

2 - auae PInto - tWN - Relator.
~ - Danton Coelho - PTB
4- Leonardc Barbterl_ PSP.
5 - Vago - PSD,
SecretarIo - Hu:;o de A.iU1a.r .t.e",

Para dar parecer às emenrbs
do Senado ao Projeto núme· Para dar parecer ao PI'ojeto
ro a05·C. de 1951 que cri:!
n. 2466. de 1952. do Sena· I
uma .estação dê Viticultura . dO,l1ue regula a ação popuno MUOlCípio tle Caranhuns,
I~r' instituida peto art 141.
Pernamtuco~
§ 38, da Constituição Federal,
o>_

Para da,' parecer à emenda do
Senado ao P"ojeto número
5 D34·C, de- 1-955, abre ao
Poder JlICiiciál'io-- Justiça
do Trabalho - o crédito especial de CI'S 215 393,90, Para dar parecer às emendas
destinado a atender às desdo Senado ao Projeto númepesas de ajuda decuste caro 491·0, de 1951, que disra o pessoal .civil e sUDstituipõe sôbre a' fabricação e coção da Justiça do Trabalho
mérciode vinhos, de seus
da 1.' Região Tribunais
derivados e bebidas em qeRegionais do Trabalho e Jun- .ral e da outras providências
tas de Conciliação e Julgamento - relativas ao exerci- 1 - Armando Lalle. - UDN.
a - CeJloPeçanhr.. - PSP.
cio de 1954.

~ -

Altornar BaleeIro - UON, .
Chl1ga3 Fl'eltal -

João Agripino - UDN - nesicente.
2 - Janduhl oarneíro s- PSO - Re.
íator ,
a - Campo! Vergal - PSP.
4 - Lutnero Vargas - PTB.
5 - tnnsses Um - PSD,'
. secrcrànc - Leda F'OnteneJe suva,
1-

1 - Allguar Bastos - PTa
~.;. ülJac Pmlo - UU:'oI
a - Chl1~as Freitas - P5P .
• - Mal'tlns Rndrlguce - PSO.
5 _ 01ll'ein amo - PSO.'
Secretar:o. ~:ll·U1o.

Ma: c·~ etário Mó. n·

Secretàrlo SOUZI,l.

. Jos6 Rodrlsul!I de

SecretArio - Fernando Ro<lrt~ue, d"
CO.tl.
/ .

Para dar parecer '~emen~a do Farà dar pa.ceer à emenda.ue
Senado ao Proleto numero
Senado"'~ Projeto númel'o
2233·C, de 1952, que man90 C <. '951
.
.tem a 'decissâo d'o Tribunal
1~4 ., de 1 • que dls··
de . Contas denegatória ao
poe sõbre o proces~o de pr~:
registro do têrmo de contra.'
enchimento do~ c"rgos im
. to de' cooperação celp.hrado _ClalS das ~a~relras de vetecntre a União e Antônio
rmãrlo.-qulmlco. aqrônomo e
Brandão' Cavalcanti e sua
engenheiro CIVil ~~ Q~adro
mulher Hilda Cordeiro Bran.
Per~anente do MInistério da.·
dão.
Agricultura.
I
1 _ Lapo Coelho. _ PSO:'" Relator
I - A!'iÍlândó Corrêa - PSD ..
~ -lll1Cl1 Lima _ E'TI:I
~ - Croacy de OliveIra - PTB.
J _ Mano Martln! _ UUN
a - Oalvo.o de Medelrol ... PSi'.
4- V~~r'~nrE')n~("~sta _ p S p . 4 - Getüllo' Moura - ["SO•
l) _ Va~o _ 1050.
:; - H~rcillo Oucll. - tJDN.
Sr~l'rtr.rla
José C:o:lrISl1E'S àe
S"cl'etilr:~ Jose E:odrlgacs d(

SGuza.

5o:.:z:\.

.
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COMISSÕES DE INQUÉRITO
César Prieto fiara apurar as irregularidades a .;: lator.
verificadas na CEXIM do a - Aclahll· Barreto , - Barcelos Feio Ceará.
462. DE 1954)
Guilherme Machado - ODN ...
Presld en te.
ê - rurso Dutru _ ?SD - Relator
~l Mala LeIo - PSP.
"i Menconça Braga •..,i·S.
b - Saturnmo Brasa - ?su.
Secretário - HUlI:0 de Asuial Levy.
'HESOLUÇAo N.·
I

-

Para apurar as Irregularidades
ocorridas na Estrada de Fel"
1'0 Goiás.
'HESOLUÇii.O N.· 4;'5. DE 10+54~

(Prazo até 30-4-56 ~
Augusto Cle Gregório - Pnl.
Miltdn BrandAo - flSP.
IJltimo de Carvalho - "!:lD.
WagnerBStellta ;.. flSlJ
Õ - Wanderley Júmor - L'UN.,
secretàrrc - Mário tusím.

1 ~ :; 1 -

Re-

Pontes Vle[ra- PSD.
Para estudar a. organização •5 -- SilVIO.
sanscn - PTB.
atual da admtnlstracãc acre- Secretllrln _ José Rodrl~es de
ana a legislação federal Que Souza.
5 - Carlos
a regula e investigar as ir·
6 - CArlos
7 - Nêll'a
regularidades ocorridas de Para averiguar denúncias da
Secretário
1951 a 1954 na aplicação
Imprensa sôbre írrequtando Estatuto dos Funcronádades no SAPS.
rios Públicos ao Funcionalis' <RESOLUÇAO N.o 18. DE 7-5-55)
mo do Territôrio do Acre.
Para apurar a aplicação dada
(Prazo até .7-12-55.
IRESOl.UOAO N· 12. DE 20-4-55)
ao Fundo Sindical.
1 - auunenmne de onveira ... PSIl
PTB -

UDN.
F:5D.
Albuquerque -PRo
Lacerda - UDN.
Moreira - PSP.
- Mário Iusim,

(RESOLUÇAO N.· 6. DE 31,3-55)

(Prazo até

3l-5~56)

1 - Cunha Machado - PSD - Présídente.
2 .... Elias Adaime - PTB.
3 - AHomar Baleeiro - UDN.
4 - Deodoro de. Mendonça - PSl'.
5 -

Loureiro Júnior - PRP.
secretãrto - Qllda de Assis RepUblicano.

Para apurar as causas determmantes da diminUição do
Para investigar a exploração
elo Petróleo no Brasil e a si· volume d'água do Rio Paraituação da Petrobrás' S. A.
ba e estudar a regularização
do seu curso desde a formá·
:H8S0LUCAO N." 1. DE 19-2-55)
ção até a .foz.
. <Prazo até 17-9\56)
1 - Oroacy de Oliveira - PTI! Presidente.
~ - LUIZ Garcia -UDN-Relator
a - Abguar Bastos - PTB
11 - Armando Falcâo _ P::iD.
~j - suae Pinto - trDN.
O - Dagoberto Sales - flSO.
~ - Qaoml PlIM06 UDN.
8 - Jose nu.cmare - l'SD
li - Lopo Coelho - PSO.
Ip - Monteiro de Bar·ro~ - ~SP.
n - Sérgk Magalhàes -flTB.
Theobaldo de

Secretário

AI·

~eldn.

2
3
•
5

lPrazo até 20-10-1955J

1 - Leoberto Leal. -

PSD _Pre·

sidente.
2 - Daniel Dl!>!, - PTB - Relator
3 - Frota AgUIar - ODN.
Secretario - Pa ule Maersraüí
t

- Jesus de Castro - PTB
-. Leonardo Barbierí - pS?,'
- seixas Dórta - t1DN
- Teixeira Quelros - PSO.
José Rocl1'lguet

Secrctar:o Eouz:l,

cse

Para investigar as rerações haPara estudar a crise do café.
vidas e enstentes entre a
suas crigense repercussões
Emprêsa CUfZI Ltda. e o Goe as medidas necessárias vêrno da União. .
,
para enfrentá-Ias.
DE 4-8-55.
,Prazo até 9-U-56.
1 - Lameira Blttencourt ... PSD I'ruloente
George! Qalvâo ... PTB - ' R.

. IRESOLUÇAO N."S2

(RESOLUCAO N.o 14. DE 23-1-551

IPl'azo até 2-7-56,
1 - Pacheco Chavea - PSO ..,.Pre·
sidente.
:I -

3 -

a-

Nogueira da Oama - PTB Vice-E'l'esldent•.
Newton Carneiro - UDN . - Re·

iator .

3 - Nel\'i Moreira - PSP.
• - Ne\\',on l:l~jJo - PSu
5 - Ostola. Rogul!ltl ... iJDN.

íator.

.. - Batllta Ramoll - PTB.
11 _ OIVOl1lltr. CÓ. rtes . -. .PTB.
I 8ec:eltlr:o - Huso de AgUlal Levy_
(RESOLUCAo N~" 7. DE 29-3-56)
li - Ferraz Egreja - CD!II
. -~.
_
7 - Ferreira 'MartlJ1l -PSP.
I Para examinar .a srtuação adlPrazo até 12-10-56\
Fll'man . Neto - flSlJ.
,mlnlstratlva do
R'IO Branco
1 ... Arlno de Matol - E'SC."; Pre- li - Jefferson de AgUiar - PRO.
10 - MAg91hãea Pinto - trDN
•
stdente.
.
,
IRESOLl'ÇAO N0 39 DE 2~ -8.5~1
2 - Broca . Filho .- PSP - Vice· 11 - MAuricio de Andrade - t>f:O

a-

Pre.,taente.
3 -

.. 5' -

e-

Albert.o TOrres - 'ODN _
íator .
CarloE Pinto - flSD.
Dagoberto salea- PSD.

João

Fico -

PTB.

Ierntono de>

ibcretarlo

Re. etntra.

.

., - Jonas 8ahlense ;,. PTI:!,
S - Herberl. LeVY ~UDN

Miguel de

Ocnoa

.(Pr3Ze atá

Para investigar as .caosas determinantes das" conucêes

21-7-~S)

1 -

Lameiro Btttenccurt _ PSD -

a .;.

João Maehaao lator.
.

3 -

Aaan:l Barl'lu,- crUN.

Presment e

PTB -

Re·

f

precárias do aproverta-nento Secretll.rlo - Hugo de A~le.l,Le ..., .
econômico. do Vale do RIO Para apurar os graves latos de
Para investigar a situação da Secreta~lo - Martca. de Q<ldoY Be~
Turiaçu.
descrtminacâc de cueestêo
Economia Trltlcuta ~Jacional zerra.
Aux1l1ar - Zelia' da IjUva Ol1ve1ra~ <RESOLUCAO N° 15. DE 28-Hf>i
sendo vítimas osnortíesnnos
mESOLUCAo N." '. DE 18·3-56)
Reunlô~s as quíntaa-feiras lloll a.ao'
IPrazo até 2-1-571
que emigram parao Sul do
,Prazo até. 1-6-561
.
Cloru na Sala "lUi:o Barros' - .....
• -

1 -

2 3 -

namei Dtpp sicente,

Arnaldo Cerdelra -

Vlce,Pres!denta.

Antõmc Carloa -

Jator.
~

-

6
7
8
9
10

-

o-

PI'JI _

UDN

:I -

PSP -

·-.Re·

.

30M

Comissão para investigara Legitimidade dos Titulos de
Propriedade dos Morros em
que se acham inst;\IMlas as
li Favelas" do
Distrito Fe·
deral:
(Rb~Ol UÇAo.

\/areI8.

Dact1l6gra!0 - " Teo Cordelro. da
ReunIões IISquartaa·telrall 1\. 10
-AntOnlo Carlos".

MI'as na Sala

PJl'a investigar a aplicação da
subvencão concedida pel:l
União à Panair do Brasil So·
ciedade Anônima.
~RESOLtJCACJ

N" 5 - DE: 23,3-551
,Prazo até 19-5·551

."rmando Falct\o
Pres:drnle.

-

PSD

-

N." II,.DE 12-4-511)

IPrazo até 14-4-56,

;1!'o'a.

I -

1 -

Pre- andar) .

I\.t1l10 Fontana.
Baslllo Mael1ado' Neto - PSO.
Damel Faraco - PSIJ.
Dlvonslr COrtes - PTB
Plrman· Neto - PSD '
José Fragelll - UDN;
SIlvio Snnson --. PTB.
(JstoJa Roguskl - tmN.

1.1 Seeretérlo _ Angelo

Ultimo de Carvalho _ toSO.

Menez~ - PSD il'eslclente.
2 :- NIta Oosta - E"'I'B-' Vice· Pre·
siClente.
-G,'nrgesGalvll.o -PTI:l Relat.or.
• - Al'lnDEde Matos - PHO.
ti - Cha!la~ FreltllE' - t'::5l"
6 - Ollllhel'mmo oe Ollvel,,' - PSD
1 _ L/','n,aa.. Caraoso- to' 11:$.
8 ..; Ma reM Parente - IH! N.
11 -Ra f n~I Correia - U.LJf\I
lO ~ Tcnnrlo Cavalennl.]
UUN
11 ..., W'llv Frohllrh - PSU

1 - C.rdoso de

a

Secret~l'Io

-

Oe.)nltla B

WO:J~

AntOnto nine -

dente.

PSIJ -

Pais,

pl'esl-

Marcos Parente - ODN - Re·
lator.
3 - D1U Lms - UDN
'.-.Qabnel Hermes - E'T!:l
5 - Manoel narbU.1e - PTB
8 - Milton Brandão ... PSE'
7 - Moretra da RoeM ... PR
8 ... Newton B~lo ... PSD
• - Renate Mchel - pSD
Secretario J ose Rv,··.:~:;ea qe

Souza,

.

<RSSOLUÇl'.O N' 40. DE 11-10-551
I

Prazo

at~

28-3-56'

I ... Aman ·l'eles - P;:lV.
2 . Aurco 1>lelo - PTB.

I

a4 ~

-

e-

COlotl1~ oe SOUZll PSP.
Manuel NovaI. _ P[-t
MeemroE NNO - P:5D.
Oscar Correl3 - UU:.'
- ?a uJo .Mnes:,ral!l.

1- Seer~tario
í

-.

Para apurar a verdadeira situaçãô de fato e de d!rell0
fiara t:;;'cuninar alegis'M - '1 em Que se. encontra. o qrr.qsôbre SOCiedades mÚ t ll é1 S de
bouço ~::J.~ .. cnlprêS'1 Incorseguros qeralse apurnr AS
porac:as ao PatrlmÕÔnlO da
razôes de intp.rven~50 r!1 Mr
lJlI",~o
com rcfer5r.c!3 à
ntstério do Tr:1"::'1 ,f1". lnrlús·' pr~i~ta~h tr:'r.sforl11rl"~O r!g
tria er.omércin naE~!lit1ti
tc(/n ~e"o;\trll11ôn!o em Sova SOr.il'f!(lril' r.'C:tt!:1 c:(" Se·
c,';)I"l~de Anônima.
(luros P"'r;li':,
R8~OI IH.'A~) N' 41 LJE 21 10;;11)
IRES~LUÇAo

l'pl';l7.n

N.' 16, DF. ~ ·;·i5'
~1 ~

-g ..~. ~6'\

I -P'1"nl'~:lj 1a\'rll'e9 -

1 ... Aln;l.lo

~

Al'''~~ Ulli"
.:.. ClInt lO:' Vf'H!AI •. ~:;p

S ... LlI:nrl:'n 131 Irll"""rl -'.

r'~iD

I
_I a -

-. .

",~f ~ . .!"'rfe,

s:,.rnte

Cll"er.· l"t.~. l"~ ''Ji,crP'l' j-[pn!e.

PSP -

1.-

21582
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....bril de 1956

COMISSõES MISTAS

4 - Aarão stelnltruch - PTB.
. - Georiea Oalvio - PTB - ... • - &.aurIfal de Almeida - PaP.
lator.
5 - Campos vergal - PSP,
• - Mecle1roI Neto - PSD.
6
-Pedro Braga - PSD,
" - Blna Fortell - PSD.
secretário José RodrlgUfl de 7 - Praxedell pitanga. - UDN.
5 ." Renato Archer _ IISD.
Souza.
CI - TenOrto CavalcantI - ODN.
Secretàt1o_ JOIã Rodrlsuea de
- . '.. -~~'Para estudar problemas de
&;luza.

Parª proceder a Investlgaçoes
~obre • o. problema ~e enerPara .Investigar as causas reais gla
atêmíca no Brasil.
e Indicar os remédios para RESOLOÇAo
N,· 49 DE: 10-2,11156)
combate ao encarecimento
IPraao até 10-6-56)
.do custo de vida.

Para dar parecer sôbre o Pro~
ieto de· iniciativa do Poder
tuExecutivo que dlspõe'Sôbre
.rismo e propro medidaslegis.
a reforma geral do sistema
lativas referentes a essa in. administrativo da União,
dústria.

(RESOLUÇAO N,o 57, DE 4-4-56)
(prazo até 6,10-56)
Colombo de Souza _ PSP - pre.
sídente,
ÚIltoj:J. RoguSld UDN _ VlcePresldellte,
Gurgel do Amaral - PR _ RM.lOr
Geral.
Alberto Torres -UDN,
Basl1lo Machado Neto - PSD. ,
Nlta Costa _ PTB,
Yuklshlgue Tamura ,.... PSD.
Secretário. _ Uda FontenclleSllva.
•
Reunloes na Sala "Pau10 Fron.
tln", as segundas-feiras, às 14,30 horas

1 - Oabrlel Pa.ssos - UDN - pre(RESOLOÇAO N,' 47, DE 16-12-55)
sídente. .
2 - Arino de Matos - PSD - VIce(Prazo até 4-11-56)
Pr~ldente. .
1 - Otávio Maniabelr:1 - PL- 3 -Dagoberto Sales - PSD - RePresidente,
lator.
2 - EIrúllO CarlOll- PTN - Vice· 4 - Marcos parente -UDN.
Pres:dente.
5 - Prota MOI'clra - PTB.
3 - Auréllo VIana - PS13 - Rela· I) - Broca Filho ---:. PSP,
tor Geral.
7 - Armando Falcao - PsD.
" - Carlos PInto _ PSD,
secret~rio - Hugo de Agular Levy.
fl - Cunha Bastos - UDN,
Reuníôes ás segundas e qual'tas:fel6 - DagOberto Sales - PSD
ras
na Sala "Régo Barros".
7 ,- HeltorFllho- PTB
8 - João AgripIno - iJDN.
,
11 - Ma.noel Novai~. - PRo
p
.
.
I'd d
.
Se-=.~IQ _ Fernando Rodrigues' ara .adPurar slrreg.u ardi aAes Para apurar as irregularIdades
da Costa.
ocorri as no ervlço e s- porventura verificadas antes
Reuniões ~. Ql:.~~as-leL1as. As 14
slstêncía a Menores, subor- no ato e após o concurso no
horas.
dínado ao Ministério da Jusensno industrial do Minlsté-

Para apurar denúncias.rcentldas no .jornal ..Tribuna da
• Imprensa" de 23·12·55.
contra o Sr. Ari Pitombo.
tl;.ESOLUÇAO N,' 48, DE 8-2·56>
Erna!1l Satvro - UDN,
11 - JOSUe de castro - E'TB.

1 -

tiça e Negõcios Interiores.

24'

rio da Educação

1 - Afonso Arlnol! - UDN.

Arnaldo Cerdeln - PS~.
- Bat:sta Ramos - PTlf. .
- BUac Pinto - ODN,
- Gustavo Oapanetna - PSO
- Horéclo Later - PSO.
.
- Lopo Coelho - 1'SO.

:I -

3
•
5
6
7

Para elaborar Projeto de Lei de
Reforma Agrária.
1 - Colombo de Souza. _ PSP.
Da!1lel de Carvalno - PRo
3 ... lrlS Melmberil _ ODN.
• -JonlUl, Bahlense _ PTB.
5 - Nestor Duarte - 1'50.
O - t1l18Sl!s GuJmari\el - ' PSD
:I -

Para proceder à revisão da
consolldaçaodas leiS do
Trabalho.
e Cultura
,

RESOL UÇAO N. 53. DE 23-N6
realizado em 1955·
(prazo até 4-';-56)
(R~SOLUÇAO N0 59, DE 4-4-56)
1 - Raimundo padllha. - ODN 1 _. Adillo Viana.
Presidente.
2 - Lauro Cruz,
2 - Medeiros Neto - PSD - VIce- 3 _ Nonato Mar"ues.
presidente,
..
3 -' Rubell:lBemrdo - PTB - Re·
Secretário _ Joso! Rodrigues de
la tor .
" Sousa

1 - Aarão Stelnbrueh - 1'1'8.
la -. Ernanl Sat1ro - ODN,
Jefferson AgUiar - PSD,
• - Llcurgo Leite - ODN,
5 ~ Lourival de Almeida - 'PSP.'
O - Moury Fernandes - PSD.
'1 - Raimundo de Brito -PR·
8 -Silvio Sanson - PTB.
'e - Tarso Dutra - P5D.

a-

,,','

ATAS DAS· COMiSSÕES

Comissão Permanente
De Segurança Nacional

• _

.
.••
Especiais

ATA DA 1." REWIAO EXTRAOR-Comlssoes
< IZADA EM 24-4-5t1\
OIN."'"RIA, REA ....
.Aos vinte e quatro dias do . mêsde .Para dar parecer
ao Projeto
abl d
d n 11 novecentos eín
3 d 19'"5 queregu (.
1'1
o ano ':' 1 . ."
e, ,

: n•. ·, e

~e~:to~~,snaas5~t~~;~~~~asB~~'~;~'

o,.

a a·

repressao ~í) . abuso do POder econômico no Brasil.

reuniu-se extraordínàríameute va comissão de Seguran~a :l'aclonal, sob a
presldênc.ac<o Sr .. AugustoVialla.
CONVOCAÇAO
Compareeernm os srs. Magalhães
'
Pinto, Oscar Passes, D;acilio Negrau.l,o Senhor l'res:dente desta Camisil,OCl1B LOUI'es, WilSOn f'adUl, l"ro.tLL são convoca os Senhores, membros da
Moreu:u. Hum)j~rto MolmarO, LUIZ mesma para uma reunião sexta-teuu
Tcurrnho e Wa:laerle:f ~1.l010r, Del- próxima, dia 27; às 15 noras, no saíão
xaran: ele comparece:' os 51'S. Curva- de Leitul'a' d8. Biblioteca.
Lho

::)obl'J.nb~,

Cicero Al'.êS.

Co.s·~a

Car-

.

_

valho ..Dar.ecn coelhO • .Ferraz I!:grep,
Em 25 da ~brll de 1906. - Dejaldn
JoaqUlm Rondon. Jc"e GUlomald, Bandeira GOlS Lopes, &cretãrio.
Laul'indo Regis e Waldemal' RUpp,
Procedeu-52 a leitUl'a da ata' da ~es Para dar parecer à Emenda à'
são "menor Que 10i apro,utia por
Constituição - n. 3, d~
unánimldade. Com a palavra, o 51'.
Pl'e5:c.tn:~ .a:nunc:ou li sua l'enUnClfl
1956 - qllC institui o Siso
,de membro desta Coml<sii.o, passando
tema de Govêl'no Parlamen·
a direção aos n:l!;aillos ao Sr. Wan.tar.
derley JÚDJol',na lorma do. al't:go
52 do. Regin:er.to Illt.e:'llO. Foi fei~\.
a segUlI'. n chamada no:ninal dos 51'.,. ATA DA L'~EUNIAo <II.;STALA·
Deputados "ara. li I'omção. em escru- ÇAOl, EM 18 DE ABRIL DE 1958
trnio. secreto, para ell::çao '. de ·no...o
Pres:aente. "el'Vlramde e~crutlnaao,
As dez~ssels horas do dia dezoito
l'es 05 51'S. Wllsen FUGUI e Luiz Tou. de abril de mll novecentos. e clnquenr~ho .. 11.0 lln<:lcla apuração vermo ta e seis, r.a Sala da 13iblioteca, n.os
cou-se a coi11cidéuc:a de votos COlO têlmcs do artigo 51 do Regimento
'o nun:ero de depu;ados pre"entes, que, Intemo. sob a Pr~sldêncla do senhor
, acusou o.se;lUll'lte: para p:'esldente: Deplltado Gustavo Co.panema, reuDeputr.C!o Rocha Loures, 8 votos; em nlU~se a Comissão ~special para dar
branco, unl voto. Proclamado, o Sr. pal'ecer 11 Emenda à Constltul.çl\oRochll Loures assumiu a direção. do.s número 3. de 1956 -que in.stltul. i)
trabalhos, agr3decendo,em breves Sistema de Govêrno Parlamentar.
pahll''1'DS, a manifestaqão de apréço COn1~al'eCeram, além do Presidente,
ele seus pares que o l1D.I·iam. elevado os Senhol'es Deput.ados Oliveira Brito,
àC1ueleposto. Nada lllaU;. havenào • Guilherme Macllado. e Monteiro de
ser trata ao loi levantada a reunião, Barros, tendo deixado de comparecer
marcando-se. outra para a próximA o sellhor Deputad() Femando Ferra.
quinta-feira, ,u t5 horas, Para,cons. ri" Tendo-.seprocedldo·. votação Pl,ra
tal'• foi Iavrt\da esta que, depol,s dllelelcão do Presidente. desta ·coml8llo,
Ild.a e. aprovada, sert aSsi.n:lda pelo verlf.ic.ou-ae O, aegulnte .resultado:.~
SenhOr PresIdente. - MatheulOC- para Presidente, Gustavo Capll,Jlema.
3 votos e Monteiro de Barros; 1 voto.
• taVlo Mand.:lrino, Secre~ãrlu

I

Grande Expediente

Bruzzl ele Mendonça.
Pacheco Chaves.'.
Ele:to e empossado, o Senhor PresiOctacl1lo Nl:@ráo.
dente designou para Relator do projeto o Senhor Deputad() Monteiro de
Rogê Fel'l'eira.. '
Bal'l'os, concedendo-lhe para Isso o
Frota AgUial·.
prazo de quinze. dlas. As dezesseis
Pedro Braga..
horas e vinte núriutos foi encerrada
Abguar Bastos.
fi reunião e, para constar eu, tt.l'oerto
Celso peç:mha.
N. o', Oliveira, Secretário" lurei a
!.;eiva Moreira.
presentE ata que. depoía de lIc1a· e
Aureo Mello.
aprovada. serâ assinada pelo Senhor
Mario MlIJ'tíns,
Presidente.
'
Vasconcelos Costa.
oetoja ·Roguskf.
Ferrell'llMartlns .
SESSÃO LEGISLATIVA
Nogllelra d.i· Oama,
Armando Falcáo.
. - DA 3.~ LEGISLATURA
Lui2 GarcIa,
Arthur Arruda.
Martins Rodngues,
1N1CWDOEXPEDIE1IfTil
Unlrlo Machado•
. Alberto TOrres.
Gurgel cio. Amaral.
Adauto
Cardoso.
YUklllhiglle Tamur••
Aarãu Stelnbruch
Floriano Rubln,
Elias Adalme.
Nogueü'll. F:esel1de.
AdylJO Vianna.
Guldo Mondin,
FlorlanQ
Rubln.
Mende~ de Souza.
Humberto 'OolbL
Manuel Barbuda.
Oeorges
Galvlio.
.
Auréllo. Vianna.
Seixas Dória- falou em 10-(-58.
Gabriel Hermes,
Ivan· Bocl\ata - falou em 13-4-56.
Rogê Ferreü'a \l6).
Newton Carneiro' - falQu em ....
Pedro Braga (17).
19-4-56.
.
.
'Abguar Hastes (18).
Aurélio
Vianna.
:Jl.rmando Falcão (18).
- Líno Braun <18!.
AnÍlilo Rocha (18)'.
23.' SESSÃO EM 25 DE ABRI~
Ary Pltombo (19).
.
DE 1956
Rocha Loures (19).
OScar COrl'êa (19).
p:RESmtNc~ DOS 6R5, ULISSES
Clodomlro Millet (19).
'Q'OIMARAES,PRE;SIOE.~TE; •
OStoja Rogw.ki ,2() •..
DIVONSm CORTES. 1.° SECR!!:Luiz Tourinho <16 e 20).
TAR.!O.
Emlval Cafado <17 l! 201.
Neiva Moreira <17 e 201.
. Ai. 14 horas comparecem.. ClS Se.
Frota Agul.ar. <16, 18' li 20)•.
nhores:
... Portugal Tavares '(23).
'
UIl&se.s OUlmarlea
VaaconceiOll Costa (17' e 23'.
Flores .da Cunha
Sérgio Magalhães (11 .. 31.
DI\'Onalr cOrtes
João Machado (24).
Leonardo Barbierl
Adahll Barreto· (24) •
EIItevea
RoclrlllUeI
Waldemar Rupp (2~) ,I
Aurélio Viana
LullC&mplIlfl\One (11••
DL'I-hutt .Rosa~Q
Oceano Carlela: (2:1).
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,:a

Ama.zonas -

Antonio Mala - Ps:o.
Aureo Melo - PTB,
,Jo5uéde SOUZA. - PTB. ,
:M.nnuel Barbuda. - .PU3.
Maranhão -

Newton Belo -

'

PSD,_

Pedrc Braga - PSD.
(,,'ettrá -

JldaJl Barreto - UDN.
Ml'nezes Pimentel -PSO.
Rio Crande do Norte_
Dix-huít Rosado - FR--·
Pa1'Ulba -

EJ'nalll Sátiro -. tJ1JN v
PUnia Lemos - PL.

Abril éfa19S6

2683"

S,:a:::z:Z·_L.··_::Z::C::UWt

EXP.ediente
lnada • execução dos progranl.!.l anuais
J:MENl'DA DE 2.' D!SCUSS.'l.o. l'
.
.:..
do obras e serviços .. cargo do mesme
...
.. .
. Oficio:
,'Departamento fd<Jis por -ento, 'ncmí",:u~Stll~a-~e a. I!1IWIl,cla. da Co..
Exmo. sr. Dr, PresIdente da C~- i nímo- da receita tributária aa üníão.)
"lISsaO de Fmanc:lS pela seglll1,tt:mara d-os Deputadlts. .
Parágrato único. A dotação a que. Acrescente-se ao Projeto um p~rn.Nos térmos do Regllnento da Câ- ..se refere éste artIgo será dístr.buida ' grafo único. assim redigido:
mnra.. v~nho scllcitar me. seja con- pelos &'ltados íncluídcs no :l'olígono j Deixa dcvíeorer a pensão de tJ\:e
ced:da licença por 120 riins, para das Sêcas proporcionalmente à.lJoau-l' trata esta lei desde quea benel'.iciàr:a.
tratar de lnterê~es particulares.
Ilação() da área sêca de cada um.
venha a receber indenização deccrRl~, 2.3 de abrll de issn, -Ferl'aZ
A.rt., 4.• A concessão. do auxílro sml. ,rcnte de nrocedlmento judicial q1.lEl
EgrC1Cl.
feita mediante convênío assinado en- i venha por ventura a Intentar ,
AnoMscsa h ,. S
""I d c:" tre o Depnrta!?en to Nacional tl~ Obr:l~
Ju.slificrJ.J,.ão
en 01' _.
CCrC..a, o o ~e 'I CGntl'8. as Secas e o mun.cínío ou
nado. Federal. rt~ 2D do. corrente, c~- Estado interessado qU3!ldo a este ceu-I :,[00 me parece rasoável que o Le!"·
mun~cando te~ SIdo envíudn \ 8.1~~a<). bcr a responsabilidade da execll'if\-o tOs' ,gislnti\'o a I)rotexto de conceder um
o p_oje~o n, 19-93. de 1.050.. que, servíços.
fflv~r venha n cenccar um díreíto li~br~ cr!dito pn.ra pagnmeuto de, In-I Art, 5.0 Para obter os beneficios de quico e certo, Salvo melhor ,Juizo,
aen'za~oe~ devld~s aos propl'letanDs que trata esta lei. o muntcíulounreres parece mn.s íustu la fórmula constante
de Imóvels atingidos pelas obras. de sado deverá dernon t
. t
M' i desta emenda,
atêrro dú PÔI'(.o de Penedo, Alugoas'l;lstériO da Vlaçã<J' ~a~g:~~npcÚ'~lic;l~Sala das S4SSÕes, ~m 10·11·54, -

I

i

II

I

PcrnalntJuco _

Pio Guerra':'" UDN.
Souto Maior - PTB.
Alagoas A!'Y Pitombo - P'l'B,
Aurelio Viana. - PSB,
Mendonça Braga - PTB.
Oceano Oarieíal - UDN.
Bahia -

Nestor Duarte -' PL.

:Raimundo Brlto - .PRo,
Esrnrlto SantoFloriano Rl1bJII - PTB.
Distrito l"eàera/ Adauto Oal'do;.,,- UDI(,
Distrito .Federal Frota Aguiar - tJ1JN.

Gurb"el do Amaral ...;. P·li.
João Machllóo -" PTB.
Mmas GeraIS Blos Fortes - PSD.
Esteve.s Rodrigues - p~,
Gabriel PIlSSOS - UDN.

Inteirada,

Do MInIstério da Fa.sonda, de 20
elo mês em curso. remetendo. acompanhada da Exposição de Motivos.
a Meu.sa.gem n.· 155. do Estado
Maior das FôrçllS ArmadM. referen·
~e. à revalida~ão da autorízacão con_
m al·t!gol1 da Lei n." 1.956,
de 26 de o.gOsto de. 1953..
Do MinistérIo da. Justjça, de 20
dêste mês, prestando as Informações
referentes ao requerimento 863. de
1955, do DEputado Anísio Rocha, sóbre sltuaçáo de jornallstM PI·I!.sOS na.
PoUc1a Militar do Dl.strito .Federal.
_ A t(uem fêza requ:slç!o.
Do Ministério da. Viação, de 28 de
março último, Informando sObre, o
requerimento 1.198, de 195C,. do senhor Rogê. Ferreira, sobre a variante
Cle Paratef.
..
- A Quem. fêz o. requ;siç!io.
Do Gabinete do Presldente do Tribunlll Regio~lal do Trabalho. d~ La
RegIão, de 18 do ,corrente, 8011clt!lndo abertura de credito especial paro.
atender à despesa referente à Verba
t. 1." Rel{lão. do anexo 27 1l. LeI 01'çamentá.rla vigente pflra o PoderJu810141'10. no exercício .financeiro
de 1955
.
.
•
Sio. IIdos e "/lo a. im;lrimir OI! se.
rIlintes

'

.,

•

.

qU~ possui capacidade fmal~c~lra para
cu. tear ~ parte das desP,e:;as de sua,
~sponabll~<lade na exe,:uç"o das cbras
Art. 6.. , Na concessao dos auxílios
por ,~t~do dar.sc:á. preferêncIa, aos
mumcrpios que nao possuam ainda
~rvjço de abasteclme.nto dágu~ canalízada e cujos territórios ~steJa.m tot~lmente Incluldos no.s lIm.tes Q<J .Pa.
llgono das Sêcas mas (.11'11 ao. area
beneficiada com o plano de. a~ro\'eltamento econômico do Sáo Francisco
Art. 2ildo Ato das DiSPOSIÇÕes Constltuclonam Transitórias) .
Parâgl.·afo ún!co. Emlgu:Uctadede
condições a concessão dos aUllfLos por
Estado obedecera a ordem crolloló'l;i"
ca. ela. entrada no Departamento NaclonaI de Obras Contra as Sêcas elo
requerimento acompanhado do. p~ojeto e orçamento das ooras
Art. 7.0 O Poder Exec~tivo regulamentará esta lei no prazo de 00 (no.
venta) dias devendo o re"Ulamento
.'
I>

Adallfl Barreto - VIValdo da Rochc&
Luiz Ctlrcia _ Sucilio Medeiros·Tenório Ca.valcan.ti _ Frota Atnliar

-

Feli~ Valois _ JoãoF7r1a.e-.-.~,
Menda'l1ca Braga-- Pereira ua .Sil~
Presídio _ Saturnino BragtJ
-.:. Benedito Vaz - Atoh/lde Bo.stos _
Flavio de Ca!·tro- Paulo Nery _
Rui· AralHo ..-. Henrique PaqncmceZlf
- Nilo Coelho _ ~lod.o11tir Mi1!ef. _
Alberto Deod,~to - Femrvrt,do Ferra.r'
-Chaua.s RodTig'ues - Saulo Ramo~,

-

soa:

PARECER DA COMIS~AO DE
CO~S~IÇAO E JUSTIÇA

"

lUlatárlo

Versa o Projeto n. o 4.508-B. de 1954,
oriundo da mensagem n;o 209, do Se·
nhor Presldente da Republlcu, datada
Gustavo Capanema - '
do meBm~ ano. sõbre a conces.~áo de
José Bon1fáclo - UDN,.. _
uma
pen$llo esneelal de cinco mIl cruNogueira de Rezende -P!\
~el~l
(tCr$rl'oo~.OO) n:ensals n.Dona
Otaclllo Negrão - paD.
lI~a ~~~o M~rell'fJ. v!uva ..do .J.orna PinheIro Cbagll8 - PSD.
"AN it " d reira. reoo
:,tel d<J 10rnlll
Rondon Pacheco - ilDN.
o e. esta. .capl tiU. morto em
São Pauloprl!ver..
.
,
.
.
conllequéncl
a
do
barbnro
espnncamenAbguar Bastos ..... PTB.
. a) os reQulslto~ técmcoslnà.spcnsa- to de. QU.e foi ~!tima,na Oelei:!ar.!a do
Carlos Pujol - PTN.
vels il. apro~açao CIos projetos.
2.o DtstrJt~, PolIcial. lX'1' parte de ?re'Carvalho Sobrinho - PSP.
b). M conlllçoes de pagamento dos nost<ts pollclals, no dia 11 de ma.io
Frota Moretra - PTB,
aUlllholl:
de 1954.
Leonardo Barhlerl - PSP.
c) a forma de flsc,alizaçiio das obras
AJ)Oiou-se fi mensll.l!'en1 em FxpcslMonteiro de Barros - PSP.
Art. 8.0 Esta. lei entrará. em ,'l::or c~o de MotivO! do Sr. Minlstr'o d~
Rogê Ferrel1'a .;.. PSB·.
na datl1 de· sua llubllcação revogc.das Justica e N-ellóclos Interiores, tiO:
Ulisses Guimarães - PSD.
as· àisposi9ôes em contririo.
cumentoem que se narra R. lamenYukisblgue Tamura - PSD,
Câmara dos Deputado~ em 4 de te tâvel e trágica ocorrência que provoGoi(ls .....
..
vereixo de 1954 _ Nereu Ramo3 - Ruy cou a indil!:,aeão públlca e onde se
Em1V~1 Caiado - UDN.
".I
Almeida. - Ruy Santos.
.( CInVoct9-1
,.~ • dISposto no art. 163 da
Wagner Estellta - PSD.
..'
-, U
on8 tulC.. O. relativamente ao direito
Mato·.Grosso Emenda do Senado ao PrOjeto EMENDA DO SENADO AO PROJETO M'ellUradoà fllOlília brasileira de re.Mendea Gonçalves. - P$O.
n. 1.774-B-52 que dispõe sóbre a
N.ol.774-B·1>2
. ee~r l'rotee8oespecio.l do Estado.
WllllOn Fadul - PTB.
concel:l8cW.1te all$Ílic aos mun1clN." 1
Na Comissão de Finança o anteParan4 -'A
Ituado·
l'
AI"
.
pro.leto l:\overnam.ental mereceu paIAVS s
s no Po Igano ....as "'~- Ao art. 2. G
.
r.ece!" favorável, havendo o résnecU\,(l
Dlvonslo Côrtes - PTB . .
caa para ill,qtalaç~o de se/'vlços pu- SIlbf;t1tua"lle o pará.grnfo .2. o dêste tal'. Deputado Osvaldo Fonseca. s\1Chalband Blscala- PSI),
bUcos de ablUlteclmento dágua.
artigo, pelo lIegulnte:
gerido umaemcntlll. condicionando fi
HugO Oabral - U'DN;
CA
OO%ll1sBio. Especial).
I 2.0 8eráde Cr$ 10.000.000,0l> (dez conCle.'1sáo da pendo 1\ desistência. da
Humberto Mollnoro - PTB
LuIz TourInho -PSP,
PROJETOND 1.774.B.52 EMENDADOmilhóell de eruzell'(6), o ·limlte málti· ?adrte .1ntp 1't'BBa d<l de pleitear em lulzc
PELO SENADO
mo dêJlSe aux1l1o por Município.
n emzac1io ~lo dsnocRus~do. f'menPortugal Tavares - PRo
Senado Federal em 18.de abr1l de da ess,'1 adotada nela refenda Comis·
Rocha Lourfll - PR.
O
Congresso
Naelonal
decreta:
1056
_
João
Gouiart
_.
Viva.ldo
l.i7l14
são.
(19 de julhocle 1954).
Santa Catarina Art. 1. A União concedtl1'ti: R U m O ·
I
Waldemar Rupp - UDN.
financeiro aOIl munlcfplos situados no - Frettal Cava cant!.
Parecer
.R/o Grande cio. Sul Polígono da.s Sêcas, para Instala.ção
Concec/Q l>C?l'~ão especi41 de ,...
Nenhum dlipClÍlitlvo const'ltuclonal
ClovIs Pestana. ..... PSD.
de serviços pl1blloos de abilSt~clmento
Cr$ I> .000,00 a Senhora. An/on:eta ou legal Impede o atencilment<l da
Edgar Schnelder - PL.
dA.gua nos centros urbanos de populaMoreira, viúva do Jornali.5t4 Nes- proposta reparaclora do Poder ExePlores da Cunha çlo
superior
a
mil
habitantes.
tor J!l0retra. tendo 1?m:ecerea ~ cUti1'0. que é priJne~ro a reconheceI;' a
LuIz COmpagnoni - (64).
Art. 2." O auxílio R que se. refe-J'e
ComtSsâo .de Consttt!'/çllO e JUstl- própr.1arespousa.bililla.de pela aç§.o
Nestor Jost _PSD.
esta le! c01'l'esponderáa 70% (serenÇfl ll!vorlÍvel 110 Pro,eto • ~a. Co- delituosa doa seua prepoa~oa.
,
Sl1vJo Sanson - PTB.
ta por cento) do custo lias.obrae ealmissaoM Finanças, jaVOraveZ 11
.Fnquadra.-se a m~l.a. perfeltaTarso Dutra _ PSD,
culado de acordo com projeto e orça_emen44 de 2." di.!cuss40..
.
mente dentro do ,p,l.'ecelto genérico da
O SR. PRE.SIiIENTE:
mento a.provadOB pelo Minl.ltro da
O Congresso Nacional decreta: àProfteçâo espeelal que o Estado deve
Vi I
b
bll
M. 1,° li: concedida à Senhora
amllia, exarado no art. 163 da
:Ao lIsta. de presença acusa o com- .. aç. o e O 1'118 Pú cu.
Antonieta Moreira. vh\va do jornaliB.. Constituição vlgent'e.,·
.
:perecimento de 81 Senhores· Depu- f I ' Os estudos, projetos· e orça- ta Nestor MOI·eira. a penaão especial . Nestlll. condlç6ea. lomos de parecer ,1
hdos.
ment, dll8 obras podel'fio ser feitos de
5,000,00 mensa18.
.que merece a.provação <I projeto, até
p'or ".npréSQ particular ou por· órgão
Art, 2.0 () pagllmento da pensão porque, o. satlsfa~Ao a08c!llnOll reilu1da
admlnlstraçll.o
pÚl.1l1cll
e
serl!.o
encorrerá
por
conta
da
verba.
orçamentantes do delito nfio se esgota com
Está aberta a sesslio.
camlnhlldoa aO Minlatro da. V1açi'io e tliJ:ia. destinada a.o pa.gamento dos a Simples açAo da JUstiça. repre~slva
O SR :ESTEVES RODRIGUES'
Obras PUblicas por intermédio do De- jlemionJBtas. do 1I4'lniatério da Pazen- &el1do ~to Que UlU dos efeitos dÁ
..
, . ,
partamento Nacional de Obro.s Contra da. e dependerá da desistênCia, por condenação é precl.samente. nos têr(~.• Secretário. servindo de 2.•) _ u- SêclIS.
parte da interessada. do direito de ~oa do art. 74 do Oódiqo Penal procede à leitura. dn. ata da sesslio§ 2." Se1'A de Cr$ 5.(l()().OOO.OO (cln_.pleltear no JUIzo cfvel a reparação elo tornar certa a obrigação de lncleIlntecedente: l'l qual é, sem obServa- co mllhões de cruzeiros) o llm!te má- d~c 3 o A pre
t· Lei
tra á ~l~~a o.JrâUl!r~ul~e do crime',
n
çl\es. assinada.
ximo d/!$Se auxlllo por município.
em vigor a. pa,ru;end: 22d: mJ o ls-4.as _ W~tolle Crim~O;r~ltlid em
.
deArst:' I~el·· cAoSrrder'2espll8orOO~ln'ta~ exdeocauÇrúe~ de 1954.
,.
. . . tet - ·.Ral/7l!llndo -flrito, Relafcir. en.O SR. PRESIDENTE:
..
'"'..... a
Bala AntolUo Crtrl08, em. 6 de jacursos prevlstoa no ªrt.l~8 da COM- neixo de 19M. _ Leal Pinheiro. Pr:',. ... Parecer doa Comissão
··Pa.ssa·se t !el~ura do elCp~dIente. tltuiçll.o devendo-se paraêste fim. con- aldente. _ OIlJCll4o FigueJra Relator ti A Co1Ulslo de COllstítUlçio o Jus..
IIgnll1' anualmente no orcam01lto elo _ C.lso PlI9lmha.- R f·
ça. em· reunIão de· sua.1'\1rma ·15",
O SR•. JlIVOJlSIR ·CORTB..
Nlnlatlrlo da Viaçlo e Obrai PIlbllou Jrn~ Banf/aeio _ La"'e~
;:&11"4& em Ia de .])ril de 1858, apr~
,
•
_ Deputam.Dto NlUllonat clt Obraa _ Ramillri Mlllli/lf. _ .Rc&fmllNO JI'Il- u o P&I'eCtr do relAtor. 110 IentldD
: lI,· Secret4rio) "procede • le.ltura'CloDtorl &I tMcIa _ dCl~1a IIlPICI IU-d/l1la. _ '01Itea Vlei,," _ MlI1I~ : : ..::t11CIODAlIdllltlt • •prov~o ,.
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DIÁRIO' DO CO~lGFlESSO NACIONA[ '(Seção

2~

Ir

Abril de 1955

(lI'rirni!a) , Estado de Minrts Ge·1 Arlindo Gomes, em seu nome e no na forma do parecer do Relator, pIe.
ra15".
de s;US irmãos Alfredo, Alzira e AI!- sentes os srs. deputados Oliveira Brlce Gomes, invocando a qualidade de to, Pr~sidel1te: Abguar B;lStOS, RêlaO Congresso Nacional decre~a:
sobrinhos do maestro Antôll:o Carlos tor: Armo de Ma~os, Pereira Filho,
Art. 1.0 E' conce.dlda rsoncao de IGomes,sollcitaram a Vo~sa Excelên- Bilac Pinto, 'vV-anderlcy Júnior 00direitos de ímportação pane consumo ela fosse dilatado o prazo de fruição Cal' Corrêa, t.eoberto Leal. N{}gu~ira
e demais taxas aduaneiras, excluída' dos direitos autorais sôbre as obras da G~::'1~, Amuury Pcdrcsa, Uniri()
a de previdencia social às n1l'rca-1 de, S'2U tio, em cujo gÓ30 diziam-se M9.cl1~do,Rondon Pacheco, Raymundarias ímportadns pela empl'ê,la "Fri- encontrarem, por verba testamcntá- do Ei':tO e Antônio Horáclo .
Sa2a Afl'ânlo de Melo Franco 19
~o!·jf.r0~ Mil1? G81'ais S, A, ", e que ria da. filha deste, D, Itala Gomes
de Abril de '1956 - Oliveira Brito se destinem à montagem' cl? seu fl'l-1 Vaz de Carvalho,
PARECER,.D;.... 90lvlISSAODE
v,Ol'ífico-indusr,r'alo no E~t~d" d8 Mi2, - Alcgou o requerente €U1 abo- Pr~sidente; Abguar Bastos - RelaIINANÇAS
n8S Grrais, de acôrdo C0m 8S espc-' 1.0 de sua pretensão cue ele e seus tor,
RcZatório
cificnçôes e qu:mtldndes p.nexa;.1 irmãos estão com quasc'setcnta anos,
lnfieaçâon, 14, de 1956
.
'.
Art. 2,' Os tavores con"i c!1p.,;os no possu.ndo -credcncíats no mundo ar,TC\:lC?' mgresso, ~e;ta Ct3.1.J18.ra. ReOU}" art~go anterior não se ,,~plican1 aos tístlco e cultural do 'pais" e,ainda,
P1nI~;;o de l:l~l1"a~e~n d~ 28 de maio mntertais que tenham similares ~1a t~: sico seu pai, S"lltana Gomes, irLntiica que a Comissão de C07!Sdo. Lo., o. PIOJet0.n, 4, oD9, que con-indústria nacional, lcgnlmente ~e~ls- muo mais velho do COll1pOS;tOI quem
tituiçâo c Justíca. el!lborc Proielo
ce~e J?e:1~ao., ,~pCCJal. d: C,rS 5, oa~,(J~1 trados, desde oue tnís materiais não i c~ste:1:'a, com sacrifício, os estudos
de Resoluclio no sentido de ser
mensrus a vruva do JOlll~hsta, Nestor constituam pal'tc~ il1tegl'al'tcs 0 C'1l11-1 deste na Europa,
cassado o' manda/o do, Sr. Au:Mo~'e~l:a' CUJ'l morte resultou cte bru- nrimentares de determinadcs conjUh- 1 3, Es:e Minist érlo, na Exposfçâo
{Justo Viana por infringéncia a
tal escnncamento POl' parte de pre- tos"
' 1 de Motivos n ,v ~.929, de 15 de ded'ispositit'os legais,
,po~tOJs p.ohcla;s,.
,_
,
Art. :],' Ocorrendo a hloótese pvc- zcrnbro último, reconheceu serem digsunme
ido
a
aprecraçao
da
conns
d
(Do SI', RC"'oê Fel'~'elra)
"~
.'" ; ;'. .
• visto no art. 2." poderá ser flutOl'i-i nas ~ acat~,I;nelH~ as razões invocaIndico, com fundamento no arl:i~o
sao de Finnncás, recebeu _eme!lda Que 2ado o desemb!lraeo ndurmetro me-, das p_lo sup.icante, .0llSel'l'31IQO en"':!'e',,,"!J.óL:-!2;:'~ ? ,:)e!l~fl\1O ,à.. I'cnuncla" de diante prévía assinatura de termo! tretanto, que odefenmcnto do pe- 190 do Regim~nto rnterno, que ~
quaque\ mlCldÍl\ 'h JudiCial, e, 01-:\19 a de resnonsauil'dade para a t!!t~rlor d:do ,impllcana em ser aberta' exce- comissão de Constítuícão e Justiç~
8rcspe~ ? ?a.. a I e opoz a, Coml~sao comprovacão da formado dos CQn-' çao a, regra geral do parág-rafo I. o formule projeto de Reso1uçáo, dede cons t.tuícão e, Justlça, que unãní- juntos, depois de montadcs. '
do al:tlg:O 6019 d.o_Código Civil, o que ('lArl1ndo a p~jdk de mandato do Se·
:memente a. a~ro'ou.
.
_
Art, 4." A presente lei ~I\t:'a\':í. em consl:tUl at!'lbulçao' precípua do Pll- nhor Deputado Angusto Viana, por
,Qu;nd;' ja ,:m s~gunda dlscussao, a vigol' na data de sua
PUbli~acãO,1 der ~"glslatlvo, tOl'mnqo-se, pois, ne- infrin~ência do llsposto no artigo 48
:P:~;'vslçao .Ie~lslatlva, reccbeu do pIe- alJra:Jgendo as importarõer. Que ,te- ces.i,a:w fosse cnc:ulll:Jhaco p1'ojeto de e parágrafo da constituição Federal
X,~lll1, assm"da ,POI 25 deputados, nham s'do ,proces,adl1s rn~diante têr-I lei aqut:le Poder,
e no art. 189 do Regimento,
emcnd~ substJtutlva qu~ faz cessar mCl de responsabiJldade
,4" -:- Aprovada. 'Plll" despacho pr€,S, S" em 22 de abl'il de 1855 11 pensa0 al?cnas. a b.cneflciariil venha
Sala "Carlos Peixoto Filho, cm 19 s:d€nCla'l ,de 24 de dezembro Citado, RoUé Ferrl:·ira.
a receber md~Ulzaçao decorrepte de dê abril de 1956 _ Armando Rol- €ssa medida, t,nho a honra de sub. ,
pl'O;\eddm:ento Jud:cial, que ha1a pro- le~,berg, Vice-Pr~~identf! ela turma meter, à; elevada apreciação de Vossa
JlIstl/lcaç{J.o
11110 o.
Pa
"B", _ LlI!!a 'Freire, Rebtor.
E,'tcelenc.a o ihcluB? pl'0Jet,o de lei, ,I - O S,', Deputa~o Au"usto Viar~,
I
recer
ac01l1I!3nh.ado de, plo}eto deM,ensa- collcomitant-emente com, o mand~,;{)
Erilbora eXPl,ieã,vel. a condlcão pri.
PARECER DA CO~ISSÃO
gem a CamaIa do~ Deputac,os, diia- ~l~ti"o Que exerce nesta Casa, d"s~l11meiro estabelecida suscitou estran'neA Comissão' de EconomIa, na
tando.. POl' um d02C?nio, o p:'a~o para penha também o cargo de Pre~ldenza, tanto l11flis que, em troca dn van. reunião ordinária, reaUzndaem 19 a lrw~aodPel{)~. ~eldde!ros, dos dlre::?S Ite do -Serviço Social de Indústri:l
tagem, constante do projeto, cerceava de abrll de 1956, pela su;'! tU1'ma B, au ora.s as O...l as
maest:'o .o.n,o-, <S, E, S, 1.),
Um dn'elto relamente liquido e certo, presentes os Senhores Deputados Ar- mo ca~los Gomes.,
'
II - A L~i 2,613, 'de 23 de s,etem.
portanto, a emenda. Que. em substi. mando Rollemberg _ Vice.Presidcnte
Apl"O\ ei~ a 0~0l tu:udade para rc· brode 1955, estabelectlu nos artigclI
tuição, surg-lu do 1llenárlo, deixa livre d:t turma B funcionando cnmo Pre- rovad a eSta, ':C2lencHci os j)l'otcs. 11 e 13 a' obullàtorledade de elaboraI' a1?clo .aes trlbmlis, e, em caso d~ in-, sldellte, AUg~sto ,De Gregór:o _ Vice- .:..S N'? me~ mais pi'ofun o respeIto. çã'O, pelo SESI, de, um, orçamen}1I
denJ7':lÇ~,O,
resultante de sentença Presidente da turma A, Leoberto'
aeu .amos.
anual a ser submetldo a a orol'açao
I:!assada em julgaqo, cessal'~ auton;à.. Leal, Newton Cameiro, F:rnesto SaPARECER DA COMISSÃO DE
do sr,. Presld2nte da RepúblIca e da
~icament~ a pensa0 cOl}cedlda. DJt,a bOl1a, José Mira!!lia, Nancle8'-' FonCONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
p:'estaçao ele contas no ~greglo Tri.
'Pl'?~o;i<:~o .passa,rá, aSSlm, a co~tl. 'teneUe, Brasílio Machado, "Jriel AlRELATÓRIO
bunsl de C?n~8S d~, Ul1la~:
tUll' nalâo.:Iafo unic~, do ~It. 2, ,
vim, Dias Lins, Drault Rl'l1any, OsnI -~a. ÜiSpOSlt"v? velO, ao que
Emenda Cl~ .ProJeto n .. 4.509-54
cal' Corrêa e Luna, Freire, aprecian· ,I, - O projeto é de Iniciativa do par~Ce,CI'lar incompabbillda,de ,entre
_.?arágl·afo ymco :- DeiXa. de, vi· doo parecer do Relator, Sr, Depu- PodEr Ex-ecutivo.
o' e,:erc!ciCl do, mandato leg.lslatl1'o e
::z~orar a pensa0 de, que, trata esta Lei tàdo Luna. Freire, sObre a I'edação do lI, - Tem por objetivo dilatar para o do c:tad,:) cargo de Pr~sidcnte do
,,'desde que a, be?eflCiãrla venha. a re· vencido para 2,D discussão, resolveu ma;s um d2cênio o prazo de lei refe- S. E. S,I" porque além d€ c,on~
~eber lnc1el1lz~.c~o, decorrente de pro- aprovã.la,
' rente ao t€mpo em oue hel'deü'o,s do ferir àelltiliad~ um carát.ernltldacedlmenf.o ,iudlclal, que venha porven- , Sala "CárIos Peixoto Fl1ho": em 19 ma«stro Antônio Cai'los Gomes de· mente pRl'<~stata1, estabelece a· anô·
',_ tura a mte'1tar. _
de abril de 1951i, _ Arma!!(!" Rol- verão fruir dir~itos autorais.
mall1 sltuacao de te~' o d,p u ta 40 de
~!Ia da C-:lnmsao,.16 de o~tubro de lemoerg- Vice-Pres:dente da turma
ItI, _ Os herdeiros, sobrinhos do m~nif€star-se sObre, as suas prop,rias
!9D~, - Edgard LUIZ Schnezder, Roe- :El, funcionando como Presidente. _ maestro, alegam avançada idade e tel' corrtas, na, el'entlls1ldade de o T1'11:l:ttator,
Lltna Freire Relator.
sido seu pai quem cu,~eara os estudos ,nal de, Contas ne"ar.]l1-es aprovacao_
Parecer ela C011lisslio
'
do grande compositor pa trício na. Eu- e reconer de2sn d~cisa,o para a Co.·
"
,
Projeto
1.053-A, de 1956 l'opa,
mara dos D,€,putados,
-:A Comissão de Finanças em reu,
PARECER
IV - Estabelece a Constituição Fe·
'1).Ião l'pnlizada em 17 de ahrll de 1956"
Concede dilatacão rio ?,razo le,
, _
deInl no lIrtigo 43 e parágrafos os
de 1956,l'csolveu aprovar a emenda
gal para a fruição de dlreito,ç alt1.- O pra~o de frUlçao dos ~lrel-I casos de ini:lomp~tJbi1idade decol'renae 'Plenário ao projeto n,. 4,509, de
torais das obras do maestro An- tc.s, autO!?lS e r:gula~o. pelo Codigo te do mandato I~glslativo, todos êJ.es
1954, ,na conformidade do parecer do
t6nio Carlos Gomes; tendo
pa· CIVl!.. Na_o é matérIa taxatíva da importando perda do mandato.
Os
l'elator, tendo
votado os senhores
recer favorável, ãa Comissão de Con~tltuiçao, Esta, em seu artIgo 141, mesmos llrinclnios estão repetidos no
DeputadósCesarFrieto, Presidente,
Constituição e Justiça,
par,agrafo 19" dete:'mina que seja fi- Titulo X· (artigos 189 e seguintes) do
~eral(jCl Mascarenhas. Revisor, AlloxaClo por lei o prazo, em que os, sUo nosso Regimento.
,.-,mar Baleeiro, Chalbaud Biscnla, Fel'- PROJETO N,o 1.053-56, A QUE SE cessares pass~m a gozer das vantav- ÊS~es fatos e êssesfundamenreira Mrrtin~, Georll:e Galvl3o.' GulO
N~cra~E~~eta:
gen.s dos direltos autorais herdados.
tos levam à. fo\'çosa conclusão de que
lheI'me Machado,' Nelson Monteiro,
,,,2, - O § ~,o do artigo 649 do, Có- deve
mandato do Sr, Deputado AU·
Odill'n Bl'a\"a, Roxo Loureiro, vlctorin~
Artigo único, Fica dilatado, por cl.ig~ Civil cstabel€ce o pl'azo deses· gusto Vj~na ser cassado por 'd€libeCorrê". Jo~é J"ra1!elli, Perej,,!l. da Silva, 11m decênto, li contar de sua expi- st:nta anos para qUe herdeirlls e SUo ração da Câmara dos Deputados,
~ino B"~un, Broca Filho. Barros Cal'. l'ação, O prazo para a fruição" pelos cess~res. do .autor gozem qos dil'~itos
Fundamento, pois, ,.nos artigos 13B,
valho, LoT'O ,Coelho, Wa!!11el' Estp.1ita, herdeiros, dos dU'eitos autorais das de repl'oduçao que lhes. sao atl'lbUi- 190, 96 e Inciso I do Re~!mento lnt:r.
Baptista R1l11r~." Luna Freire, Ce~ obras do maestro Antônio Carlos Go· dos 'p~la.s obl'as litel'ãrras, al'tístlcaS no o presente Proietode Resoluçuo.
E'ecanho (> Milton Brandão, ,
mes'MEN' SAGEM N,' 92,"DE 195'6
ou c1entlflcas..
' .,.. (as,) RogéFerl'eira.
Sah R/l'l'o Barros, em 17 de abrll
3. - No projeto; emeausa, opre• '
'd
j3e JP'~ ""nsar 'Prieto .,- Pl'esldente _
Senhores Membros do Ccngresso cedente que podel'la ser ~vocado se
PrOjetos apl'esentaos
Geraldo lIfa.~caren7tas"Revisor.
Nacional.
torna merame,nte execepclonal, pelo
oi
" __
,consldel'ando as razões apl·esenta. fa.to de sõmente pessoas de avançada .. PrOjeto n..
~~OTO DO SR. PEREIRA DA SILVA das pelo Senhor Ministro de F.s~ado idade, em virtude do prazo acima, po· \o'
, Tendo soUcitado ,vista ao 'Projeto da Justiça e Negóelos Intel'iores na derem solicitar a medIda dilatória.
'
!=ria O Conselho de De/esC! do'
1\.0 4,509-54, verifiQuei Que, à. bene- Inclusa exposlc ão de motivos, tenhO
4, - Nã<> Vt!jo.o"ostãeulos constituo
Dlreitosda Pessoa Humana.
liciárln. foram feitas prrome~sas de a honra de submeter í\. elevada apre· ~Iona.is, nem juridicos, mesma porque
(Do Sr, Bilac Pinto)
.emparo em cargo público, até Agora clnção do-Congresso Nac!onal o pro- n~o se trata de uma alteração do
,,
' .
-,'lllio reall.z~das.
,"
leto de lei anexo, referente ll.dllata· Codigo, mas de simples medld:!. beneO Congre!so' ,Nacional decreta,
,,', A.sim devolve o ProJeto dando ção do prazo para a fruição, pelos fielária, como as que, se outorgam nos
Art. J.O Fica criado no Ministério
.,"c, tneu: ll:ll:el'er' e voto favor!i.veIS 11 peno herdeiros" dos direitos autorais das casos das pensões eSPEciais,
, de. Jll5tiça e Negócios Interiores o
::':~~EãOp.m nl;'il:o.
'
,
obras de> maestro AntônIo Carlos Go-, li, - Pelo exposto, sou favorável Conselho de De1esa. dr>8 Direitos da.
~\:.Saln "F,ê<rn B(lrt'o~", em '7 dp de. mes.
ao' projeto.
Pessoa. Humana,
,i'~,tleInbro de 1955, _ Pereira tIa Silva,
Rio de Janeiro, em 29 de fevereIro
Sala Afrânio de Melo Franco, em
Art, 2,0 O C.D,D,P.H. será .Inte·
~.". '
"
de 1956. _ Juscelino Kub!fsc71e1c.
19 de abril de 1956 - Abguar Bastos, grado' pelos seguintes membros: MiEXPOSIÇAO DE MOTIVOS DO
R e l a . t o r , n l B t r o da Justiça e Negócios Interio1p f ,\ 11. !i~B.
,:"
MINIST);;RIO DA JUSTIQA E
1'.'RECER DA COMISSÃO
res. 'Minlstl'o das Relaçõcs Exterlo,:'
'P..~"c{l" MTr! 2. ~i,oc1Lsslio ~o
NEGóCIOS INTERIORES
res. Presidente. do Conselho da ar- prn 4M " 1/. 5,1l111-A~55, oue "con., DtJ/DJ/St./P. 28.804-l)5/N .• 28~ _
A ComissÊio de Constituição e Jus- dem, dos Advogados do Brasil, Pre:,;,;" "'Pc'" ' •• "AIi" flp él!rp!to~ p t!em.l!!s;:'
,,
' tlça, em reunião de sua Turma "B", sld'ente "do· Instituto da Ordem dOI
t"","\ n<11,,,.. ,,'ra,ç 'lJarll, mercado-' Em 18 de fevereiro de 19118,
,.
l'eal1zada etn 19-4·56. opinou, unani. Advogados Braslleiros,Pl'ofeSSol'~arlno 1.". Mr1r"",o 1',~1I!, pm"r~sl! I Exeelentlsslmo senhor Presidente da memente, pela constitucionalidade e tedrHico de Direito
Constitucional
"Frlrg)r!f1ccs lI!inas Gerais S, .4.. i Repdblle!,
aprovação do projeto n,- 1,,053-50,' d!\Facu1dade Nacional de Direito..

Presidente - Tarso Dutra _ Newtol:l
:Belo - Ulysses Guimarües -RaYmundo Brito _ Raul Pila _ Nogueil'a da Gama _ Pereira Filho _ Rondon Pacheco e Rafael cincurá, _
Votação unânime,
,
, Sala Afrânio de Melo Franco, em
15 de abril de 1955, _ Nooueira da,
Gama, P:residentc, Rap1llmdo'
Brito, Relator,
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'(Seção !l,

'I'hdl

d~.~~~~. :~:E=-

di-I

1,jofczsJr Cateclriltico ~e Dll'~itoln- I preparaçâo , prufissicnul e. cívlea dos precioso legado dll3 1i1:>erdadCII "
impostos sem o consontímen:o do Par1l2"l\u:u:lOnal Publico (la' Faculdade seus 111tl'~;1'3ntl"s, tCl1GO em V':':'La a rcítcs 'lld~Onr):c):Jt:lls. nem sempre tem Iítr+lcr:.to.,
,.J.
r'wmal d2 DL'cito, Pl'~z;dcnte cIo. coneü.nção entre o 'e:;el'~-:Ch dnqut lns : presente, em sua memória, 8 árdua el J E, portanto, na prWi071 tI Riq 11f r \
4. ~[)c:aç;~o
13~·a.s;lcit'::\ LI: Ilnpl'.elJ:;a., I funções c o respeite acs (;:~'·;:i~Gs da pcrt inaz luta. dos ,~'=us antepaesndos r que ":~01~lS encontrar o' r':.l~~ r(.~l ~U)
'lesidclltc da Assoclacâo Bi'ns~lclEo. I pessoa !ll:l1:<.na:
. pala ~ conquista de cada urnu das: nritecedcrt.e do ,J:'n:lpi<J msc:: 11::,S'
üe Rádio, Presjd~ntc da Assocíacao I 11) .cstuÚ'll' . C • pr~rJOr ao Podr'r. fra~qUj2,S democrct.ícas que estão I ~",r:stitllfr'(;('õ modernas, quando ",'~,
B,l':lslleil'fl de. Educaçf'J.oILidcns d3.IE..xCCU~l\'·.o 8.org~.~nlza~3o C:P. unl~ (HV1" f::ll:t~tlc~1mer:.\:.c Inseriras nas CO!1~tj- põem que n'~r.h,!1m '1f"f)TJt. l.:~.rá e:-:~~l",
M:,loria e da Oposição na Cim;J,!'a 15.:::0 _m,j11stcU~), int.cgrada t"mb~ll! )JC:' ([1),01_2.> lllcc~crni\S.
I~o OU Pl"l1enlac;it sem que a lei CI
elos': Depurados' c no S-earldo.. ~ " orgaos 1'{!~Wn~d3.~ p~u'a fi, eficlcutc lPr:l'a ~<1U~ PC:.SSrl:t1!)S valorlzar d'2Vio:~~1-! estn belecn."
........
Fllt'r,o,mfo único - A presidência \ Pl·OtcÇ'.IO. dos dlr.. c.ltOS da pessoa nu- 'rncn.te c·~"s dlrelto~.pr"c:"".mos 'I.C.. vez
F''1'', l'''I.~. ,., p:'.;'la!.l~cn."'.•. ·.IH<des .ia
f.' a vícc-presidéncia do Cnnselho eumuna;
! em ("!11Bt1cl(l rCmp.P1"1'~~' ~'S P::lF~'1~'cns deu cnnt8 ce.r-ue :."tS rtn:'f1:1t"!n.'; d:\ li·
1Jc.:fto, rotativa mente. ao Ministro ~n
12) estudar ~. aJ;er~c;çoamcnto <130. culm.nantes
da
l:mgn
tl'~j0tóra, 1J2rd8de indívidua ' c(ln~R"l'~d'[l,~ na
Jllr,tiç:a C ao Ml'1istro. das Re:1U çoe.s II,;glSla? a~ ~dml,l1S~.r'~.~l;a! penal, . ci- ;ntr::l'~r..s c1::l quul o h 0 :T' CY" . f01 Ic.nt8..' "n~1!rtC'.'.'!)''''.( 0 na. p •.••.it: •...n. O,.'
,."ó,
!;;.:tel'lOrea. .
vil, processual e t..acalhístn, c1..c Il:0", :ncnl-e '\~('ncenc!0 0$ embaraços or:~~t:·,s ,c~tay::tm l;'!"'nd;, ~.LJLi1.~'1S sein OU(.I> na-n
til.t. 3,005 membros do C. D. D. do fi perrnttír a eücaz repressao nns : a sua l , b e : · t a ç a o . c : l i b ' l ' as abusos h'UVfsse meio pficaz
í>. iH. e o secretário que ror <iCSig- vlolações dos díre.tcs da pe~oa. nu- i Para recapítuler cs c;ú')d:~s mcís e nrcmulccu o TJ~[1·'a.~ COPJ1IS cct.. neto
r,'.l.d.O pelo Ministro da .Jl1st;,:a rece- mana porpart'2 ele pal.'t..icu,al.es. ou . remotos dessa p'l'mn. müen.ir e:"tJ'.e. a 0tlal. c:.n.rc~..~u. 8",. .'I.lcl,.. V\dU.;) i1(.,,~)lJ('J'fLo<l [eton. de presença dc Cr~ 500,00 de servldores pú:JlicGs;,
: opressão e os \~'p;Jjs~3 Jjbel'tá~ios.·.ri1entc [11'0'"' o clire.to de l'eC~"l'e1' ao
(quinhentos cruzeiros) por sessuo, ate
13) receber
representações
que vamos nos rcport'll' n u-nn pa~'~n~cm [u'z c a êMn ~on'n~)·.c~n('la na 1',1 faur
1
O. máximo de. quatro sessões 11len6aiS'1 contenham C:Z::olll.c.;as de ViOl:tÇÜ.es da introducâo da cc:':: '''T.~1::.2. TIi;ht3' Ce5ê",". ;~.' 2~'.atf.lm
.. " " o ...ccnst.. ~i1ngiA'rt. 4.0 Compete ao Conselho de dos d:l'e,tos da pessoa humana, "pu- nnd Fl'ec:loms". nub\!c~C!" nela O!'~,'a- mento t1e'!al.
Ddesa dos Direitos do. Pcssoa Hu- r::,r sua ]Jl'occcltl1c:a e tomar pro\'i- nlz~?ão das Nac''lcs Unidas, onde . ' i ,,~.,' o ~,'in:ern ch ,"ctitl1to do'
ln~l.nn.:
áCliCHI.S capqzcs de fazer cessar os .se le:
"(Jl)e('Ci~('(J··f!1'.~ nne ~s ()(J!,c:;,.,ituicõp.~ da
1:~1 promover inCl,uél'itos, i~:v.~sti- abuso,~clos )lartic.uI~,res ou 'das aU-1
"A,luta llelo:~ aireltos 1:11;-n:llo0S tceles ~s. "IRisos C'\.'iJ~.?'ad(".q .ço.nc,.'~I·am....,·
!1:lçoes e estudos aC~l'ca da ellcácla lOrtdRdes por eles responsáveis.
'. I
~ ve.ha com., a hllmnm.:l8de.41 01'::" nf TU""'.... rle lf:1li9. ,I!l\II'l'1J'"
ja,~ normns asseguradoras dos dlArt. 5.° O C.D.D.P.H. coopcl'aro. 1
G1'311(les le:!;sl~dons. dcsde o [<:m- daCtlM""t:" "'~":f'cnt;'1fl d1"L~l,ó1'ia
reitos da pessoa humAna, inscritos c~:m a Ol'ganizar;ão. das Na9Õ,C8, Unip~ rle H8.mm~IJ'"h!. nenOO ': H'11 "~1 ~n<reil"inrJ!cae.Õ?~ '::., povo cont:'a D.
nn ' Constituição Federal, na Decla- ~as no clue cnncerne à in;ClatlVa e
protel!~l' (lS iM;viduc,~ contra a Rei:'
.
.
'rnção Amel:icana dos Direitos e De- a exccuçao de .mcdidcs que visem
o!1rcs~ao d<ls. flrtp.s por meia de
Por ~le 'I compnt.âncla dfl P,'ría"el'~s FundamentaIs do Homem 1.1948) assegurar. .oefctt',o rcspeitodos dlJ1orma~ leqals. Of s2(:erd~1 ê, e menta foi formula0:! de m"ld~ clnro.
e' Jta Declaração Universal dos DI- reitos do homem e das libcl'dades
proMas das ~randes ~'2U!?:lõeR' o n1.1 p ; l ' , n o r t " l 1 l em ljjrlt.arõo~ e:<~ra~
xpitlll; Humanos (1948):
fundamental6.
.
clesaf19rRm 03 '~ostumes vi~~l1t.c, c ord!n;!,,'ios ~~s '1'ldl'~'e~ da Cona.
2.!') promover a
divulga~1\(l do .Art. 6.° No .exerclcío clllsnti'ibuipl'e'!~rllll1 a dl,,~,d~de e o valor I F''1 1776 e d~ 17370 ]R7n v~"\os '1'''"tOS
conteúdo e da signlficaç~o de cada co.es que !hes Seto conferidas por esta
d~ p~ssoa henlalia.
dee!~r~t'Ír',o~ d~~ "!irfit~s dI) '1Jl1'\(lm
um, dos direitos dn pCtsOa. hUn1ana leI, poderao o C:D.D.P.H. e .I1S CoNa tradicào jurhica e cristã ':lu entr~r"m' ~O"Il ri l'lsi'ôria da [,mzr'ca
mcdl~nte conferênclas e d~bntes em mIssões de Inquarlto por êle mstitul,
p,'Y'C' a ,1~''Il~ Crist..:l, c:<:ste um e da n1l1nclo.
universidades, escolas, clubes, asso- das detel'lninar as diligências que re·
RUfo!O crescentc' j1r.ra (!ua n so-, Foram fi, n~clnrado c!e Tl"deo·'ndf.ncÜl~ões de classe e sindicatos e por putarem necessárias e tomar o decl~d~dr reconh':ça
os dll'cit~s. e18, ré ~onsWuic"o dos E5t~:1oS enlrneio da lmnrensa do ré.dle ela te~ pOtmEnto dc qlla:sCj,ucr autoridades
humnnos' p. n~ l·herd·.des funda-: dcs, c ns t!'2:~e crnend°'s ot;e C01".<am·al€vl'são do 'teatro~ .ele livros" e fo- fcelel'aia,
estaduais ou
municinals,.
mentais, Na Ch'na, t,és séculos Irarn todas os direitos da pessoa h'Jlheios;'
.
linlluiri,r teste,rnunhas, reC1uls~tar ásj
an~es da el':! cristã. Mc;:ciulljá mo'"',.
~J') promoveI' !tas áreas que apre- I repartlçô~s publlc~s informa~ocs
e'
in:"!"'" "'''1 ql'e "O po','", e (' m~'sl 1':"1 17r. o " As~eb1h:éla ,",ociona) d~
ee.n tem malores Indices de violação documentos e transportar".se nos lu- r
ImpOl'ta!'t.e. c1e~l('!tto do M~ção". Il"roncn Rr. nt1U '." Declfl"~~.C.\Q ~(1s. Dio
40s I direitos h u m a n o s : g a r e a . onde se fizer mister sua pre- I
1"0 tI'O rl,·""O lsh:'l:cn, eocta mdt"t- re'·~~ ~.., y.r"'m "" e ~r> Cidadiia.
a reallzacão de inquéritos para sença.
duo node rec:~mar o dire'to fi. I P••s~ Mee!:;roçzo f'l:;boradaem
três
p"r]1tr
0
u.
in. ~ . s tig.ar as. suas cansas. e sugel'ü' . Art. 7.. As ~estemunhas. serão InCol1fl.al.'i:;. ~ btlça, à .segou".:n.:,., dias, e..m 1l!e.n1 . "a'.'~'.hlC. ãO.'. ro. rn.,
Jnf' .idaa tendentes n assegurar 11 ple- ~lmadll:> de acol·do. com normas esf' fi.. :>ro~eçao de. sur re"ut.~ção·1 a ("·'"t"ll7.~C;;O G~~ "~;jvil".::l·roc6ns DOM.<
llltl de do gôzo daqtlel~s direitos;
,abelecldas no
Codlgo de Processo
O .hll1~UlSml'l fn~'l1a que el'!stem I n1110
n"l (1'.'0 C"l"C"''11e aO" ~'r,";to'
b campanhas de esclarecimento e P e n n l ; .
•
ob"''''~"ce~ lnd.rcllnáv: i;> n~.l'~ ~On1 cl1. h~""o"', I' ·':e,·,'Ol1 n-o[ll'1<i" indi\'Ullgação;
.
Parllgr~fo Ullica. E:1n caso de nao
o homem COn,l)l11. ~a ("·CCl n.
f1""l".(,'0 ,..~ hi.t,,\";' ~~ l'm''ln,.,j~c,de.
'4 l'l promover iUCluéritos e inves- compareClll1~nto de testemltnha sem
ti2"~ .., l~ualdn'~e oer~nt.e fi' lei e t:\,,~l'''''I n., n'1;'~·) (!"'~ ~!·r".·"'. X:T~.,
t l s:1ções nas
áreas
onde tenham I motl\'O JustIficado, a sua ipthnação
a. liberdade .d~ 1?alavra eram di-' r, XV " re"nl\l~"t1 'ndtlS'l':n]' 1 (j .., :
'.oCr.r.,,.irlO fl'.''':le~ pl.e!toro:~ d~ maio, sel'~ .sollmtRda ao Juiz cl'immal da
r"'~o 'k< _ clr1~~a.n~. oY~\)"~a til'"'. ~0nvn"r;t'I"'I."~,,,,",~ ri".' ~:HI~t'f"lFl:t"I1r"l.
~',1\)."1
.
re~' proporções, para o fIm de suge- loc,thdnde em que reSIda OU se e::direltasnao Jo,~"m ~ec~nhe2:d<Js, tn-~..., ~< '''''''';'''1''$ ~ ror l o • m"nc1''ftt.
rir ::as meml18S capazes de, esco.in1ar c/?ntrc, na forma do art. '218 "do,Co~'"'c:! ri~r~H''''8 (1:-" r')t'lstlt·\11flln bl~n 1 ~~,.,,.~ ,:l.... "W~'·O~~;;'" coocrmAn':C1
,t;licial. '
dC'!viclos os pleitos futuros: .
dl~o de Processo. Penal.
parcela da .. p,r,;mlaniiio .. R~'!1a n.•-! o l1r,..,lo;"~jnrl" !'8~~"1l ~ ·""~~!Mr ()
5~) pl'omo\'er a realizaçúo de curArt. 8.' ConstltUlcrime:
.
sn"u;~u d'relt;'~ .1'!unls ~o:'. seus' rpo.'l!"l'or'·~o~t"l ~o neve,< ,. olt~<,
MS' diretos ou por correspondência;
I - !mpedlr ou tenti1.r impedIr,
. Cl~(\aaos. e SêUS f!losofos C1Cel'C ~
DI"'""'" o. ,":t:n'r,." C,!'11 nnop 011
lJU~ concorram para. o nperfeiçca- medlant.e \'iolêncla. ameaças ou PosSrn~ca foram além :kt t.radkiio Iroho'hoÕ""p< do ",~" o ""'ln.ir, v~m
tnC~to dos serviços' 'poliCiais, no que sund~s" 'O regular funcio.nasnento do
Jr:orr.. . ' "~'o(']~n'~~do lInup t':'"Jd?~ (!s 1t'~f1~~'" .~"M~ 'c"'T'~t''''uir ~ f .... ~,...~t11~?fio
eoricel'ne ao respeito dos direitos da C.D:D,P,H, (lU de. Conllssao de Inhomrns S10 lI"I'es nor nntl1lPz~'.' ln"'71õ" ~."" d;~"'tn~ e~"nêr'ino"ót09e
1:~oa humana;
.'
querlto. por êle tnstlt1;1lda, ou O IlI're
?~ rnoderno~ cn~~itos. d0.' 1" ~c~'n;s p !'P"nt o"'lar Ô~~o. "H,'e
6,0) promover entendimentos com exerciclO das atribuiçoes de qualquer
r~u:1lS humanc~ e das h1)el'naCle~ oflen o< " l'e·"~itrtd0S. 1';'<P mo\';menes [govcrnoa dos Estados e Terrltó- dos seU8 membros.
.
fl nd1111entals fomm mod,']~c1os t"l "fe!":l t..·iu"fand~ i·m.t.oda~ "IS 11:ti.3~9
rio;. cujas lIutorldadell adminlstratl- . pena. - a dO. art.. 329 do C6di~0
.d. U1'a~t~ o 10n~,q d..eS:~;Ql':!1l'.tnto "''''''_:''.n "':-.'. nl:los .. ~on~tlt.'li.Cf)f'~ .I!
,.a ou polleiais se revelem, no todo Penal.
.•
~: soclPc1flde demomat,cl1
(pá." 1~'s p<~ •• ri"'eltr.. eSla{'l spndn 1''''0ou C:l1 parte. iricapazclI de 8::segurar
n - Fazer .afu'maçao falsa, negar
,m~ ': ONU. 1rl5Q).
l11, ne'clo<.'T'qmHm r,s modo,'ra. dea !proteção doa direito. da pessoa. OU calar a .verdade como testemuOs mOIcos malr., lmportantt<,s .da C;~l"nnõ" cl" dir~.It."~ in~nrevem as
.huinana, para .o.flm de cooperar com nha, perito, tradutor ou intérprete lono-n rstrada .atrat'es da tt!2J os lll- no"o. ~aJ""111"to< ~ocia!se eC0nômlc:'\!1
os im~smos na retorma dOi retpecti- perante o C.D.D.P.H. ou C01111S" didduos fld:tlnrfrilm nroteca a ~ontr~ do hom~m comum,
,.ai servigoa • DA DleJborJllep~ são de Inquérito por êJe Instltuida. os fitO". c~r.r;chosos cf(\f ro!s f' déspotas
B' 1 .
llrô~l.sl!lona1 • clvlca dOi tJeIQtIltos
Pena - a do art. 342 do Código I e n d1refto de i:;1l?nr . d e uma vida
. eco'"? leClmel!fo internncio7;al
ui! os comp6em' . . '. ... .
Penal.
.
'.
ll,;'1'e .mlm~ soc!ed"dc leualmente 1iVl'e'l
.
c os dl;'C.tos humanos
i1
dO
.q 1.0) promover 'entendimentOS com
Art. 9.· No orçam~nto da União s"~,,"o~~p.ue, comel'
Os fntM mRI~ sien'fic:ltlvM na
no rim ,da
o:s jgoyernos estaduais emuniclpaie e seré. Inclulda, anual1llente, a ve~ba Id
.~ din., vê:11 nL O~ ,,~sos di~~. hlstnl"i~ d0 rrcortllPc:ment.n desdireicom a direçllo de entidades llutú- de CI'$ lO.OO(),QOO,OO (dez mllhoes
Na rn.latel.ra elo século XII. o Rei tOR funrl:tmentais ~n pesqon h':1'I1anl\'
quIcas e de servIços autônomos, que de cruZEil'os) para atender à.5 des- ab~olulo COnpSCR\'" .~~ns. lUI"'aV~'l 71'1: ~ãn l?orém. o~ "eH'''tes ato~ I!lt~~na"
I'stjejam, por mot!"os políticos, coa- pesas de qualquer na.tureza do Con, ~;:n~sos. taz a 1n:~oL, domiclllo,,_IPS- cl(\na!s nu!? . VIMh1, l\. Mlll tempo,
giddo ou perselluindoseus servidore8. aelho de Defesa dos Dlreitos da Pessoa
~~ ~ llberd,.oe c,e locom~el1o e coJoc:'i·l0.< em pl,~l'\" sunra"nelnl1al e
po~ qualquer meio, inclusive trllns- HUma.nn,
o ,~:val' nrender pIJ2h.res e "nla ;I'US e a nsse~urnl' a SU1 nlena pnc:lcta.
t~fi'neias, remoções e dcmlssões, a
Art, 10. A presente lei cntrf!:l'á em s Ihnt.~hn ~o oa.cere, p"do tempo ,I'1n11be ~. :R~l;úb;icllS .Ame"lcana~ no
11
de que tais abusos de poder 1'.5.0 vIgor na dat~ de ,51;!a publicaçao,. ~e- Clur~,r"e~;2'~u~~ss..
ultimo oülnclecênlo, UI11 il11pr,rt~nte
se.' consumem ou sejam, afin,.I, vogad~s as dlSp~slçoes em contrarIO, J~"
.
./tmla. ou.tor':1dal pelo Rei p!l,,~l no movlmpntr. de~tin~nn n ohtel'~;
1I11lJ.lndos.
.
Sala das Sessoes, em 2 de .abrll de f ."n. ln 1215, sob a. p. essao dos ':>9rõ~~ n r·conhedmpnto. intel'l1acicnnl 'doS'"
~.O) recomendar. ao Govêrno FI'- 1956. - Silac Pinto,
;,.~:~;~.s~:OI fi ~ pr~melrll vit6ria_ de di""!t". h"mnno~.
dei
e aos dos Estados e T e r r l t ó - .
r
n. /lo. conto a - a...e rnantes. Sub ~
O Pl'r.I~Pl1te R'Me"ell fof ul11dos
.'l~alli. ell~1inação,
do quaelro dos seUl! A última ",~~~;'~I~~~~inl qU~ tan- . "~~rn ecll~ uOmnR·edlenl'l"r.;~ãuo ode.direitos mal. p.m'Ment.~ ú~!r>i.~. cio esft'lrçoll,l)'
ill'
d" t d
'
•. ~ ~ ...
~,~ ., ,
., ,
m~,.(l
s i:lem~ po- .~pntirf., 'd., "o"ocor
·1 • 1 d
A
.
se.. v Icoso C1VIS e n1, tmes, e. o.oa. .tos sam'lfl.. C1o.s ~.ll~t.(J.tl à. bUlnamdadc. rl.r..~s. ass.egUt'andn'O . dir.eit.n dp julga- el. ril ,
, !\. e. c.'"c ~ o !. l'U.Z.()
es s:us agentes que se revelem reirJ-. trouxe oara os P''lVOS de todo o mundo Ir"'c~tn pelo .1úri. li liberdade de lo'co
o. I r~itns dn n~~~,'~ hurnnnacomo
c! entes na prátlca de atos vlolado- algurnas conaulstas lnapreciávei~,
l'11Çiio. n !!l1r~.ntln rnntra n Invasáo o ~~rt1iinfll fnn,lam.,r,to dn Or7'lp!211-'
re, dos direitos da peSSOR humana:
Dentre elas d~se.ia1!1os destacara ri~ rlom!cillo
e ccntra . as prlslles ç ~o dl/~~do mtl"dl1 n01)t.emn~~~neo,.
rOl recomendar o a'perf~lçoamen- criação de uma n01:a consclênclll uni. l1ery:nis,
.
o;~
o r :~ nrofer!do em n del~:...
tolidOS serviços de pollma tecnlca dos versnl 11 respeft.o do conteúdo e da
Nesse documer,to 'lnmos encontrar "'id "I ted .. ,q , df:;Ia o. saudoso Pl'e. Es ados e Territórios de modo a pos- vlllorlzlIç1\o dos direitos da pessoa lIS mRt.l·ize~ de várbs dos direito'" oue s en " nmeriMno..
-'
~l,. 1It.nr a comprovação da. autoria hu.mfltla. o .que le'l'o\1. lIS Naçõe,~ passa.ram !lo constituir patrlmOni~ das
~ cip.l'l';nrac,..tl... ot.,. s.elll fi. pr:\. ti"
".:tt, :lell~os por melo de .provas in- Unidas 13 ão apenas ti formular uma N""õo~ dpmoérátic~;s.'
.'
ell. ~ !!o"~o m'6prlo, ~ \lm~. eon.dll§IIBS,
Declamçao cje Dlrmt,,~. mas sobretudo
Em lB28 os repre~c:ntantes do 1l0V
"enc, ita1'
('t enlr.. homen.", Ih't'P~' ;Iara
~,Ol t'ecomendar ao Govêrno Fe. a eoloear;·o.:problemo .da efetividade in!!lê~ ntl Parlam~nto. pela petitio~
re..:ne
o~ dlrello~p. 9~, llb.e1'dad~lnl a prestação de ajudei finan- do ~Ózn e 'do rcspelto a t.als dlrelt.o~ of R;(Jllf~. pleitearam p. obtlvel'am do
dEie de ~ell", semelhant.e.~,
I
, N'lra aos Est.ados que n1\o dispo- como llrn~ dlls p~dl'ns nngulares da F/pf a f"ll'mulncllo riA re(!T!l constituo
tI, (l~~tltu' or~lhono~so d.zer
.1~1~' de recursos, 11:11'.1'1 a reorgPonio' "~lvlli,ZACil0 do nOMote!.'llpo.
..
.('Ional one estAbeleceu Ctue 111n~uém
'~~~rI,?:no~so "p.~~os hnmms têltl
'Z,,~.ln de ",eus. seI viços poltclals, cI-. ~i'tf)rIN) drts D~clal'(ID(}r.• ·rln ull·el.t;ns dev"rl~ ~eT comoc"r!.,!, a fAzer doa()Oes
I ~~
·dl! de rllvP,t!:lr el('\' •.I'us.c?n"
e ~1'1I1~ fi dI) ·",m I'O"~""" fi de.
vIs e 111I1ital'~s,' no que concerne li. O homEm Col1l1.tlll cue desfruta do ou ~mpréstlmos ao l':stac!oou a 'pagar
')
,
1
.
" .
expressar seus pensamentos ,e.::
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executá-lOS, NóS acreclltamOl que
dir.itoa 'hwnanOl • Illlerdade.t
r, eltos do homem. das liberdades
'111' ~vestl&ar e ~rJ!~ii'1' II.'J qUei>lXa,',
' ..mente o homem naplenltUdl
tundamenta.16;.erá neclllÁ1'lo
tunda.menta1B pll1'1\ todos":
..~. cladM QI%l ~lolj(iio dq (901:1'.
éle SeUll dIreitoll é um homem
inslstJr na noaaa. determlnaç!O
", - o art, oa ~tlpuland() que o W v lo.
'
.
Jlvre.
de ampl1lloT fi proteger easee dl~on8elho Eoonomlco,
Social,"' I) verão doe 1946,• o
elhl.l
Liberdade S~gnifica li supremalel,os e essas liberdades.
1ícr1&rll. Comissões para OI as- ., ZCOnÔll1lco e 80"10.1 nrlndo'i~.
ela dos dIreit~s humanos em tOda
Libcl'dade de pensamento, de", Iluntos económicos e sociala o ' reeomenda.çi\.o da. (10m
<~l.,
parte.
COlUWJêncla e de religião; libero ': a proteçl!.o cios direito. d\) ao. IOlrel~ Humanos, manlfeatoU),.",
Nosso apolo é d:l'lgldo em favor
nade de opini~o e de expressll.oi
mem, ."
!lUa convicção ele que "06 ol),~
daqueles que rutam para conquísgarantia. contra prisão ou de.
- O art, '76, ai. C, qUe ao
"'05 das Naçõell Unlda.s no~·qil.:::
,tal' e mantertai~ direitos. Nos
tençllo arbltrlÍrla; o .direito ilo
tratar doe objetivos Cio regime
eonceme 11 adoção e o respeito
pOvo de escolher sem próprio
de tutela repete oSpr()p6sltos
dos direitos humn.nos, deflnidOll
dia" do tuturo, que desejamos
tomar trancüücs, antevemos um
GoVêrl1o, de participar da all.daa Nações. Unidws fJxadoa no
lla carta, sômmte poderiam' Der
mundo fundado nas quatro liber~
ministração e de mudar de ao,
art. 1,·, a1. 3 (Plerre F. Bruplena.mente xealizaó.~s IJC medi·'
dades essenciais do 110mem ,
vêmo quando ê&ce não mais o
Slere, ":r,e., Pouvolrs del'ASdaa fôssem. tomadas para tornaI:'
A primeira liberdade é a de 'P1lsatisfaça e, ~inal, a obrlgaçl\.O
sernblée G1ínérale eles Nllltlons
efetiva a observãneía dos direi.
lavra e expressão - em qualquer
do governo de agir de conforUmes enMatiêre Polltlque et
toa humanos lr.,scritos numa De:pane do mundo. A segunda é a
midade com o díreíto - são alde Sec:urJté". p:íg. 155),
claraçâo Intemacio-nal de, Direi...
guns dOll elementos queconcorRené Brunet, estudando a garnniDoS.
•
liberdade de cada pessoa adorar a
Deus a seu modo - em qualquer
f rem para dai' dlgnídade e valor
tia. internacional dos, direitos do hoO Con.selhO pediu li comíssãc,
parte do mundo. A terceira é a
ao individuo.,.
mem, registra as circunstâncias e os
que lhe submetesse na prímelra
Iíbertaçâo da necessidade, a qual,
Nu denegação sistemática dos antecedentes da incorporação dos
oportunidade sugestões aeêrca
traduzida em termos rnundía.s,
direitos humanos básicos cn- prmcípios protetores daqueles díretdos meios e P-l'ocessos que podeSignifica a exístêncta de condíções
eontramos a causa primeira ela tos na Carta da 0,]1;. U. com as seriam ser ueados para assegurar
econômicas que assegurem, em I
maioria das. perturbações que guintes palavras:
efetiVamente o gõzo dos direitos
cada Naçúo, "Ida, saudável e nacícomprometem o trabalho da~
"A lIegunda guerra mundial
humanos e das líberdades fl1l:l:fica para. seus habitantes _ em
;Nações umdas.. ." ("Department
deu impulso deflr.·ltlvo às tendamentaís,
qualquer pa:'te do mundo. A
of state Bulletin", oct. 3, 1948,
dêncías que se vinham mamtesEst.a questão foI submetida II
Quarta ti 11 Iibertaçâo dcjnêdo, R
J!l. 432, apuct "HumanRlghts",
tando desde alguns anos em
um primeiro e amplo debate, na
qual, traduzida em têrmos munDlvJsJon, 'cf H1sitor1cal Polley
fa'ror da proteção internaCional
sessão da ComLssll.o celebrada em
díaís, ,quer dízer uma reduçâo
Research Offlce ofPubl1c
dos d1reltOoll do homem.
Genebra, em dezembro de 1947,
mundial de armamentos a tal
AtfaIrs - Department o!State,
O apêlo nesse sentido formu.
quando um grupo ó:e t1'abalho
ponto e de tal modo que nenhuma
1949, p. 68),
lado por M, Frnnilul1.s, da. trlde seis membroo, foi COn.stltuid~
nação esteja em pOsição !le coA medida que os leaders polltlcos
buna. da Sociedade daa Naçõell,
I!lOb a' pl'e&4iência ele Mrs. Hal'l..
meter um ato (le agressão materlnl americanos tomavam essa posiçãO
.e que ecoou no..s Conferênciaa
li. Mehta (IndlaJ.
"
em qualquer 1neqU1'VOC~ em defesa dos, direitos da
Interamerlcanas de BuenOll .AlNo seu relo.tórlo à Comlasliof
eonU'a outra _
parte do mundo" (Santuel I. pessoa humana. Ia ganhando terreno
rea de 1926, de Havana de 1940,
81'upode trabs.lho ma.tolfestou-s.
de Cha.pultepeo de 1945, reee·
a :favor do reconhecimento, ~
Rosenrnan (editol') "The Publ1c a. idéia de se formulll1' um docwnen·
Papers and Addresses of .FJ:anklln tI) oontinental para a rca1ll'maçáo
beu, ao fim Qo. guerra, reapo$!1l
apenu aos Estados, mas também
D. Roosevel:. N. YQrk, Randon dêêsesprinciplo.\l.
afirmativa: em ll14S a. Carta de
aos 1n41víduOl, 1sola<i'os ou e~
HoWie, volume 8."; página 1: E. afinal, na Nona Conferência dos
S&o Fra.nc16oo subooreveu, entre
sntpos e às orga.nlzações não.
OI deveres doa membros da 01"
govel"11a.mentai.s, <ia direito de re.
volume 9.°, pâglnas 374 e 672. Est!l.dOl Americnnos, realiZada em
ClP1lt! "Huma.n Rlgltts" Divlsioll :Bogotá. Oolômbla,' no· ano de 1948,
ganlzação, os de, r~ltar 11 for·
preser.,tação contl'l\ lia vlola.ç/letl
of HlJ;torlcnl Policy Resew:ch. as vinte e uma repúblicas dêste con·
~alecer os direitos do homem. e
dos cllreltQ!. humlUlOl.
.
Omee of Publlc Aífalrs Depl\rt- tlnente. coroando o trabalho das
M liberdades funelamentala,
Sugeriu aincra. o estabelecI.'
/ ment of State, 1949. P. 58).
chancelarias. adotou a DeclaraçãO
~ reSUltado decorreu de um
mento de umaComlsaAo Ferma.
Falando· no encerramento da Oon- Americana dos Direitos e Deverea
vasto movimento· de "oplnlâo,
:nente de Conc1Ua.çio, compoat.
que, originado na Ini'raterra s e i e persona.llQ:adoes inelependerdtel
ferêncJa de São Francisco das ,Na- Fundamentais do Homem, constJtwnos Estados Unidos no inicio
(sem llgações com os GovernOll)
,,!ies Unidas, em 19.15. o 'Pl'esielente da de trinta, e, oito a1'tlgoa ~
dali hostilidades, ,foi crescendo'
c:uJaa tarefall ler1am: collrlr f
TrUman antecipava o advento de. Essa importante declaração teve
uma DecllloTação Internacional de nã.o apenas o mérito ele re,definlr e
em Intensidade e extensio to me·
apreciar Informações ,relatlvlI
:Direitos .e- assinalava a sua impor- ampliar o elenco dOi direitos da peso
dida que a. guerra prOSlIeguil.
IDs direitos huma.nos nDoS vârloa
centenas de organiZações po.
paÍSes; resolver mediante nego'
ta,ncla como fator de paz e segu- soa humana, entre êles incluindo OA
·~~IAl1Ç(l. para n. comunidade mundJal. novos dlre}tos sociais e econ6111icDoS,
'lltlca.s. cientificas e rel1giosQ,S",
cln.ç6es 1IS ,dLsputaa lIurgidas cIar
'. ....
"De ac6rdo com êste do- mas so1:lrctudo o de erigir a obSer·
por SUa.ll publicações, e.peloa,;
quelxllS de violaçlles de direitos
.
cumento ~ disse o Pl'esldente vância de tais direitos à. ca.tegorla
manifestações eintervenç5es.dI.,
hum~~s e de' encaminhar •
vulgara.m e ImpUBeI'ant a Idéia,
.Col21Jasão 08 casos que não pudes.
'1'l'Uman., referindo·se à. Carta de matéria que transcende os qua(Ias Nacões Unidas temOS dros nacionais pau constituir aS'
dI: que a proteção dos direitos
te soluclonal·.
"
•
.
mGtivos ·plloTa. confiar na elabO- sunto de Imediato lnterêsse no plano
do homem deveria figurar en.
O Grupo ele Trabalho também
ração de uma. Declaraçáo In- In~Ina.c10!1aL.
tre o.sol>jetivos da guerra dos,
Molheu com simpatia a propos.
ternaciona.l de Direitos, que· A Proteçao das Direitos, da Pessoa
Aliados e de que' a paz futura
ta feita no sentIclo de que o me.
possa ser aceita por todo. as
Humana na Carta da O.N.V.
não seria completa se ela não r
canlsmo incumbido da protenações
A Carta das Nações Unidas no lieu
Con.sagrasse o principio, da pro-.:
ção 1100ll dJreJtos humanos fOsse
ASsun como a nossa Decla- prêambulo e em v&rios dispositivos
teção Internacional dos d1l'el'tos
suplementado
pela
lnstitulçã~
raça.o de Direitos constltuJ umA próclama a sua fé doS direitos fun·
do homem em todoa os Estados ,
de um recurso para uma cOrte
parte da nossa constituição. essa damentals do· homem e o seu proe ,nã.o garantisse a eficâcla des1r.,ternaclonal que tIvesse compe.
sa proteção" ("La Or>rantie 1n.e:- "
têncla para emitir rcocmenda.
nova Declaraçã.o de Direitos Jlóstto ae encorajar o xespeito a tais
nationale desDrolts de l'Homme .
ç~s e em certo.s CaSos proferl1
constituirá um capitulo 'do Dl· direitos e de ~gurar'a efetlV1dade
reJto Internacional.
do seu exercicio:
C11. Grasset, Gêneve, 1947, pájUlgamentos tlna.ls e conclusivos.
A Carta se propõe a assegu"a) o Preâmbulo da Carta:
gina 93).
, ,
JI.1gun5 membl'Os do Grupo de
rar 'e tornar efetivos os direi"Nós, {lS povos das Nações Uni·
Fiel ao aHo pensamentó que le'o'ou .
Trabalho, foram favoráveis ê
tos hIL"11anos, e as llberdadell
das. resolvidos,., a l'eafll'mar as Nações Unidas a inscrever entre.
crIação àe uma COrte !nternilcloafenos ~ireltos fundamentais os seUs objetivos o .de assegur:u' o"
nal ele ./Direltos Htinlat'OS,njJ,l
fUndamentais. .
A menos qua. possamo.s lograr
do homem •
"
respeite aos dJreitos do homem, 101:
r.nç,lt1~~ da que fôra pl'oposta pela
esses objetivos para todos OA
bl O art. I·, alo 3: uOs pro· organizada, cm 1946, a "Comissão de i
Australla à Conferência de Pa.
h011len.s e mulheres, em qualp6sltos das Nações Unidas do... Direitos Humanos" cuja presldéllcla I
xis de 1fM6 e outros Consideraram
CjUer pa."te çlo mundo - indeconseguir a coopera,ção interna. fot ,entregue il. sra" Franklin, D'I
que li atual Cm·te Interna.cional
pelldentemente de raça, lingua'
cional para... promcwcr e os- Rooscvelt.
.
de Justiça poderia /ler nU·ibui.
ou religião. - não poderemos ter
tlmular ;) respeito aos direitoS
A respeito doa l:'abalhos dêsse 61'da essa competêncIa" ("Thesc
segunmça pcrmantes"
humanos e às lIberdadc.s fun- gllo registra uma publicação o11elal:
Rights dl1d F'reedoms", Publlshed
:paz e
damentais, para todQs... "
"Desde suo. primeira reunião
by the Unitcd Natlons Department
(discurso, proferido na sessão de
encerr;lmento d,a Conferência de
c) <> art. 13, aI. 1. b. atribui
a.Comissuo reconheceu !lo Imporof
I'ubllc Informatlon. , Ltlke
São Francisco, no dia 25 de jU"
competência. à Assembleia para
tância da criação de ummeeaSllccess, New 'I."ork, 1950, p 90).
,;,__ .,. nho de 1945, m "Department of
"promover estudos e fazer 1'eníSll10 de execução quefósse
l'tessalta da passagem transcrita 8
State Eulletln", Jl11y I, 19.15,
comendações destinados a...
capaz de assegurar li observân- pl'eocupação da Comissão de Direitos
fllvorecer o pleno gõzO dos dlela e a proteção dos ,direito.! Humanos de "SSe::Urfll' 11 efetividade
p. 5).
O General George C. Marshall,
r,altos hU,manos e elas llberda·
huma,.nOs e, das .libcrdades run-Ido gôzo dêsso/l direli:<ls mediante a
en~ão Secretário .de Estado, dlscur·
des riindamentlliSparll todo", os
c1améntais em todo o mundo, criaçll.o de um eficaz meC':mismo de
Ia..."do na, A8sembéla da.s, Nações
poVOS" •• ,
Tai proteção deve ser slmul- \,~xecução.
,t1nldas, reunida ~m PIloT1.s, em 19.18,
Q 't
t ' di
I -es
tàneamente
assegurada pelos O Sr. Oharles' Mallk, rela,tor d:a.
tmnbém Insistiu na lmportii.neia da
eo,2nle~e~,f~re~~ roas. art sP~~ ço c
Estados agindo individUalmente Oomissão, as'sim sintetizou a tripUc.e
"e''''
~
cl"
"'- lto hum no"
.......
' . ' ,?,"
dentro dos seus' territôl10s _,tllrefa que a ela fOra atribuida:
... " .'~ ..""rmaç",o· os .....e s
a
estl?Ul~ndO ,em m,atérla' de coo~
l.5to é. Mclonalmente _' e ,...._
"De Início deveremos elaborar
~s~,m e~~s s~~ad'::lda oportuno que
petaçao~onômica ~ ,!Oclal Inlos EstadOB agindo em coo~.
Uma Declaração ,de DIreitos aubUJ .G 1
I
ternaclona
que
as
Nações
raeâo COm outros Estados dimmanos, definindo de modo sucinto
esta """em i>c~'
era, l'e1U1 nUnidas· favOrecerliO,.. ore!tro dnoS Nações ~nJdall _ isto
os dlreltos ,e liberdades funda.
.
do-se na França, qUe em 1'789,
peito universal e efetivo dos
é, lnterna'cionalmente. 'No caso
. mentais do homem que, de MOrdo
~~m H~mPni~l~o~~eudea DJ~~~~
direitos do homem e das llberdo proposto convênio 150bre Dl.
com o art. 55 da Carta, devem ser
nldade, considere em 1948 a
dades OI fundamentais para to·
reitos Humanos, por exemplo.
amparados pelas Nações Unidas,
aprovação de uma nova Dec!A.
dos...
a a~ão nacional deve nssumlr &
A solene p1'omulgllçâo dos .dI.·
ração de Dlrelt<ls Humanoa para
- o art. 62. '1\1.2, dando lO
forma de Incorporação doe seua
reltos "fundamentais exercerA
Conselho Econômico e SOCial
pr ':'eltos à le;lslacão Interna
collBlderBvet In!l~eneia do por.,to
os hometlll livres de um mundo
livre.
atrlbUlçlies para. " ... fazer reco. dos ~tados e a Internacional
«!o~ vista d~doutrma, da moral e
Não bastarâ porém a r.tlre'
mendaç/le8destlnadas a. promover
deve compreender a erla,çâo de
a& educaçnO,sOl>re n Intell,g~n.
tnaçlo do nosso resoelto nelOl
~ reapeito o a observl1nc.la doI c1l1.
\IlIl, ,órgão pa.rll rereJ)er petIÇõe"..
~i1, O 1\ oond\l~ "Q~ llomtnh
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Ela servirá, de acôrdo com os
Em todos ês-es casos foram
, ÂA relações entre esses fins e
.18 para ser erigido em pro letor
próprios termos da presente Depropostas exceções de íncompeo umplo vprcblema da Iiberdade
supremc dessas Iibcrelaaês'f
elaracào. como uma enuncíncâo
têncía, ter.do a minoria sustencivil e a adequação dos meios
O ~é;;undo dlZ respeí:o ao .ISO
de objetivos comuns para todos
tado que o nrineiplo na I:án-ir.usados pela seção para realizade sançoes p,ll<IJ, pur"~'''6c311los é que deverão rcccuer nO&::J
rara prot eeuo dos dil''''ü", c.via
(J,~ povos.
tervençào do art. 27 era aplicáEm segundo lugar d-everemos
vel e que dêsso modo' a Assematenção.
pelo E.3Lac1o e o lC:'c\;~ri) ve.su SO"
Nenhuma nação civíhza da se
cre uconlpeténCl3. fede':'''3-1 p.t~'a.
insistir na necessidade oe um
bléia não tinha competência
aproximou tanto dos objetives de
legi~l2.t' H'rc:'i!;(:;to c!Ü.ssZll1-:at;;;·.a.
tip~ de ato que tenha, do ponpara tomar deliberações a resto de vista 10;;aJ. uma obrlgatopeito do, mesmos.
ascezurur a liberdade ,htln1=,na
nina. fJD.si~;~o defll1!d31 f'al face
rletlade maior' que na mera DeA . rnalor!a entendeu, porém,
quanto os Dit.ados lJnjr!~s,
dc.sus tres CO::l;I'o\·crticL.~ teses
Nerihurnn outra Nar;ãl) consefOJ ·tGril~d~\ p~J:l cxparténcía da
chraçlio.
que o art. ~,n. 1. não nndia ser
Tal documento sõrner.te pode
invocado nessas hínótcses, para
guu urelhor cquilíbr:» t'lltrel>
~Seçllo ce Direitos Cí,i,;".
ser uma convenção ou tratado
impedir a Assemblé!« de exercer
Ilberdo.le e a au.orídcde.
ES$a ag0ne~Cl e fedel'al; utlli<::l
ínternacíonal que, cm t~rmo3 lefUllCiio qne reputava de sua
Acontece: porém, que o P(;,~..
o pod8rco gc"/[;rno para p:'0tE'~~r
gais tnequívocos, cubra lt maior
cornpetêncln, ter-do Rido virofeitu equilíbrir, entre es-us. fór
os dj)'CIL.:s civis e, recorre, ~:\]'a
ál'o"- possivel de matérias a resr.cso, em todos eles; écse ponto
. çns 'não pode ~e1' jamais at:nr~ido,
êsse fin1, a sanções pcrla;~s~·J:l'r)..
uelt,o óas quais os governos
de vlsta .
e nessa matórín qualquer cquilícer t K. CJ"l', reaer«; rrotec«
eonsír tam na Iírnitnçâo lep;al
Reeol1reccu, ciêsse modo, a
brio, perfeito ou imperfeito, ex.uc» u/ Civil Rig:Lts, COt'i1é:I Uni.
605 seus poderes, no que se reAssemblél:l Geral das Nações
ge contínuo reajustamento.
versjty Press, I~h~ca) 1::.. Yl1l'ic,
fere aos direitos humanos.
rnl~las
sua cnmpetência para
1947, pá;;s, 191-193).
A liberdade no Estado moderO rue a convenção perde em
conhecer d,,: representaçõesreno não pode ser estátl :a, nem
O~ resultados posí.ívcs o)):i::lo,; pel2l
ra~i\o' da Iímítacão das matérias
rcrcnres a violacões dos .dírettoe
absoluta. .
"Seção de Dlre.tcs Civ15" levou o
nela contidas, será compensado
d?
pessoa humana, apesar da
A prctecão das liberdades oi- Presidente Trurnnn, em 1D4G a empela segurança' de que os Esta. alegacâo dos E-stad.os interessavis na Américe constituí um em- preonder a reforma dC~~e ói'g5l' e a
dos que a assir arem .se comprodos- de trutar-sa ce assunto respreencunento a lango .prazo.
aparelhar melhor o a~v~rn~ P~d::ral
meterâo est,'itaooservânci.. de
tríto ao ümbíto nac.cnal" (PierPreci~emos prosseguir na ccns- para o deempanno da. tarefa de pro.
seustérmos.
1'2 !". Brl1g-li"'c"Lcs Pouv'llrs QC
trução e no aperfeíeoamenro de teg~! os direitos hwu:l:nos,
Finalmente é 001'10 qu,' se
L'Ass2mbléc Gt'néra!e des N"ations
uma urdem social que conduza à
Na Exl'~utl1Je. arder de 5 de de~
toma nccessario a exist§nci:l ae
Unic.s en M3ti.ercPolltlque et. 1..
libel'dade. E' o i,entil11c:llo d~ tembro de D46, o Pres:dente Tru:nan
um mecanismo adequado para
Sécnrité", :Ecl. Pedone. Pari.,
insegurança econômiea CU social assim" jUStlflCDU a eriação da "CO:lssegurar a obServância dos di1~S5) ,
_
do homem que muitas vczes o' missão ce Direitos Civis":
impele a violar cs direitos de seu
rcitos hunut!:os.e para jule~r os
A posição Msumida peb Assem.
" A preservação drs liberdrtdcs
casos de lrflaçao
bl" G- I d
N - - U Id
semelhante,
.
civiS eonstitui um devcr de ca6a
A pstrs últ,lm~s p.spectos dam('ls ela
era. as
aç~~
n as no
Enqu"nto
persistir
ê:se
sentigovêrno
- Cederal estadual 01.1
que
cor.c~rne. ao propo~lt~ de. ln~pe~
. dosign(lção de medidas
mento ele. insegUrança, a liberlocal.
'
a ~o
. (lir ns vwlaçocs dos dlrelros huma.i
Onde quer que as medidas de
dade estará em periI::o, €o as tencU2ês~e moao. De'cla;'nção, Con': n?s, onde 'o.l1er qu: elas o,corram, imo
de
protegê-Ia
por
melo
ext'Cu~ão
d~
lei
ou
a autol'ielade
tatlvas
'Iênio e Execução foram os três poe;u aos p'ai.s~s ,ignatálios da De·
de apelos à razão ou 'por via da
dos I\'vvernos federal, estadual e
temas básicos a que nos dedl.1 c~ala.ção a InIClatlVa dc medldns le.
punicão des que a violarem se. municipal slÕjQm InactequadWl
camos na Comissão, os cjuais I glslatlvas que .assegw'em .' o ,efetivo
rão meros paliativos. Hã um propara0 desempenho desea funçiÍ.o
constituem, em conjunto, a "De- g~z~. ~os direitos ~ela In~C:tltos e qU~
cesso
indireto
de
tornar
1105S0S
primária do Estado, essas meellc1arElçfio Intel'r.,acional
Di- e~Lbe:eçam sanç~eB pai a "as sua~
mais
seguros
e
o
seu
in.,das e essa autoridade devem ser
direitos
:reitos HumElnos" ("TheEe RIghts v101açoes por pn. te ele ag.ntes do
trumento é a. educaçãO.
melhoradel9 e reforçadas.
and Fre~doms~' . Pub!:sl1:d b:, the poder ou, de .pa!ticullll'es,
Muitas das vlolaçõe..~ d01 direiAs garantias constitueionalll
UnltedNations- Departament ,Os EstaQos UOldos tomaram a .dlnntos civis refletem m€/'f) neglidGS liberdades indivldua is e da
f .Publlc Information L'lKf i tcll'a no estudo d~s refor.mas leglSlati19ualdaele perante a lei colocam
gêncla da parte dos qUe comeo
1
15 "
I vas
que visam esse obJ€tlvo' e será
!luccess, N, Yor.{, 9 OI,
.
\ ú,il ao estudo dês:e projeto uma rá.
tem as ofensas.
o Govêrl1O Federal no dever de
Essas violações t.ambém reveagir, ~uando as a·utorlda·des es.
A Declaração UniVel'Srl/ de .DIreitos pid,,- inCormação do qUe ,'em sendo
lllm que por vezes os prejulzo..~
tadpais ou locals-.restringem êsse9
Humanos·
.
ali realizado..
.
e
as.
emoções
têm
mais
a
er
direi tos eonsti tucionais ou faltam
1
A Assembléia. Geral' das NaçDes / .. proteção do.' direitos hU ,: anos
com. to.ls ações,lndividuals do que
ao dev~ de assegurar a. sua pro.
Unidas ·1·ea.Uzadaem 10 cie d'ezem· 11_10 G~Vérno Ferleral nos El:. UU.
& intel1gêneia.
teçAo.
bl'o d~' llid8, coroando os,' trabalhos
No dIa 3 de Ceve~eiro de 1939 o
Muito
.poderá
ser
feito
para
Até llgora;--·no desempenho das
50 SeCl'etarladó e da 'COIUlssão, ado- A,ttornev G~neral . Flank .M u r p h Y
.()brigaçães que a ConstituIção Ihll
melhorl\! as nossas. libel'dadt'6,
t
Doclal'ação Universal dos DI. ellou ·no M.nlstérlo da Justiça dos
de par com n lenta melhorIa da
a-trll:ml. o Govêrno Feder(\l tem
r~~osa Hu~anos.
. Es.taaos, UI~;dos uma. "Seção de Dinossa ordem social, por meIO de ,
tido sua ação aiflcultada por
a que caracteriza de mO<\o muil;lJ L'eltos CIvis .
.
uma
campanha
qe
educação
que
uma legislação inadequada em
especial êsse Importante documento
Esta. mode1:ta agênclll.govemamenmatéria de direitos clvls.
ae proponha a mostrar a cada
é que êle cor.·stitul o .mais impor- tal esta VIa destinada 11 deEempe~hB,or
A proteção das nossas instl"
homem que o melhor meio de
1.ante episódio na hl.stórla da. luta. um importante papel no contmuo
Msegurar os seus Ilróprios dJTE'ituições democráticas. e o gô2lO
pelos'direltos ao homem. '
processo. de sa!va,,;uardar as llberdatos
é
0de
respeitar
os
direitos
pelo
povo dos direitos assegu';
. SeUll princlplos se aplica.m a to. des CIVl~ na América.
de seu semell:lante. Um pl'ogrn·
rados pela. Constituição exige
Ao. cria-la, Frank Murphy, um ve·
dos os entes hum'anos sem. distinçã.o
ma educacional que re,'ele gol'àque II atua·1 legislação seja am"
de' raça, de cOr, ele sexo, de Un;:ua, lho paladino da causa dos direitos
tlcamente o tremendo custo so('u.J.l
pilada e melhorada. .
de religião. de oplniào polltlca. ou humra~.(ls, escreveu: .
e
econômico
das
Violações
dJS
dIDevemos prover o Deoartamen.
ele outra natw'eza, de C01·tUroll, ae
Nas âemocraclas. umo. das Im-.
:reltos civis poderá também .pr~
to de Justiça dos in..~trumentOl
ol'igem nacional ou social, ou de
po~tantes funçõ~s, dQ.Poder, Elee·
nece:;:;ll.rlos à execução dessa ta.
na'cimento.
cutlvo é na{JTcsstVa TJl'oteção dos r duzi1" bons resultadoa".
Os métodos ed~caelOnals, porefa.
- ~sa oeclaraçllio Inclui um outro
direitos fundamentaJs inerentes
rêm,
não
produzlrão
re:;ultados
Por êsse motivo expedJ.· npje
conceitorelativlI.mente recente e que
11 um povo livre. Na, América., es- -Imediatos:.
homem deve pela
uma Ordem EXE'Cutlva criando 111
é o do direito à'o Jr.dlvlduo a. um 0.1sas gaarnt.las estão consagl'Qdas
edll~ação
adquirir
a
consciênCIa
Comissão
PresIdencial de Direi.
em. disposições e~ressas da co~·
vel de vida razoável e ÍL um mlnimo
dêsses direitos, 11. fim de respeitar
tos .CivIs e' a ela estou sollcl.
de segurança econômica,
-tltulção e e,m leIS do Co:Jgl'esso.
os dlreito.s do seu sem-clh!mte.
tando que me apresente um r~
E' propósito .do Ministé:rio. ela
M:llI Q !lue principalmente ressalAjudar o homem a atmgir a
latório,e~crito.
'
ta da nova ooncepção dos. dlreitos l!u.
Justiça e:r:ecuta~ 1.lm Igllan]e
êsse
estágio
cultural
deve
cons·
A substância dêsse rela~órld
manos
illScrttos' r.essa DeclarllÇlW.programll de açao na proJr.oçao
tltuir"
tareCa
paciente
e
pertln~.t
será.
constitulda
por
recomenda.
é que ~talsdil'eitos do indiviQUO de·
de resoonsabllldll,de po~ c~,sos de
. Que se dE"l'e fa~er. <:ontudt'.
ções a:êrca da adoção ou do es".
infl'ingência ~êsse.s dJl'E,toS (New
correm não de sua .qualidade de el·
para proteger. a lIberdade civti
tllobelecimento de normas legais
dadão de um. Esta dó mas ..ó.e mem·
Ynrk Times, feb. 4-1939).
contra
a
ação
do
homem
que
ou
de outra natureza aue con..
bro da femUla' humana.
..
A respeito do papel dêsseínstruainda
não
adquiriu
aquela
censtenham
meios e' prO~es50R mal'
. Fiel, 11 êsse pensamento a Assem- mC:lto da Reão !(overnRmental- na proctência. oU contra nquele que. se
adequados c eficlentes para l1J
bléia Geral das- Nações Unidas .-tem tec~o dos, direitos ela pessoa humana,
mostra
incapaz
de
compreende-Ia
J:lrotecão
dos direitos civis do
afirmado sUOJ competência- para. co- escrC\'e Robert K, Carr:
ou a .ela rel'ratárlo?
povo elos Estados Unidos" (TO
nhecer dos casos de vi ola,ç á.o dos
'''A seçáQ..,de Direitos Cil'llI é
pro"rmna- da "Seção de DiSecure Thcsl' Ri(Jhts, U,. S, .Go';'
<ilre'tos d'a p.essoa humat1a, ape.<;~r
uma joven. a~ncla que ainda
vernment omce - Washington,.
reitos Civis" é uma ,esposta pardas i~pugnaç~s de grupos minOU-está na. sua fMe experimental.
cial B eSSla' pergunta.:1947, p, VII),
....•.
tál'ios;
..
'. .
Seus pI'ópriosCuncionlÍrios apon, Constitui uma tentativa dé
Opro~~ma de ~çlio recomendadO. __
li:s~e podcr da' Assembléia Ge.r:U já
tam .os . defeitos de sua organ1conceder imediata proteção ê. 11· peloComhê de Direitos Civis, pode_
foi reconlleeldo rias Seguilltes ques- zaç1iO, sendo OS primelxos !lo adberda,dé civil contra Msmeaçns ser sintetizado em seis Itens:
tões submetidas à sua. deliberação:
m!tlr 11 Ilmltação dos seus prO·
reais a'té o dia aistante em que
a) o fortaleolInento ea . am..
- a)' a 'do tratalllento daspescessos e d1-l"etrizes,
.08 esforços da ação educl1tiva
pllação do órgão governamenta>f
sons de origem Ir.diana.. na Onlão
Por ora pouco se ganl1,arla fahaja. removido algumaa QU lõda!
dp',t.inndo à. proteção dos direito,
Sul Africana; .lI) a dooonflito
ze:ldo luna crlUca cuidadosa com
essas ameaças.
e1vIs;
.
:raciaL na União Sul AfrIcana
o propósito de avaliar o pl'ogra.
!lI ofortal/'Clmento do !\ireito
ma .da S, D, C. ·em seus detaprovocaao pela politicad'apartTrês tópico.'! relacionados com
à se-g1.1rança e à liberdade ~a.pes.
'teid do seu govêl'rio; c) as do
lhes. Sel'á multo maIs proveitoso
a rápida soluçâo do.s. pI'oolemas
soa 'humana:
".. ,
l'eslleito a.os direitos da. pessoa
·tentar julgar o Seu programa
Illtlnentes aos direitos civLs e.stll.o
C) o fortalecimento dO!, dlrcl.
hUlllana.. r.,a Bulgárja., Hungria.
tendo-se em vista o .pl'o.blema
sujelt06 a controvérsia.
tos e dos privilégioS da. G.idndarJa:
e Rumâl'lla: dI· e, 'afinal, a .da
global da salvnguardadas liber. O .prlmelro dêles ê· o mais Im·
rl) o fortalecimento da.' Ilbe:..
violação, em Marrocos. e na Tu·
dudes civis, na época atual. ,
portnnte e pode ser assim enJ,!ndade de expressâo 11 de. crmsc1nlsla, pela França, dos princl·
I Os fins para os qua,ls a SeçãO
clado: é desejável qUe o EstadO
!nela;
... •. .•
pios. ela Carta e da Decla~açlio
de DIreitos Civis foi criada el'am
deixe de ser considerado como
.9) o fortalecimento Clo'dlrelto
aos ];)II'eltos -ao Homem.
llmltaaos e, espeélfieos.
0c.opre&!lor-mor das. liberdades cll igualdade de oportun1dad~:
.
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JJ uma campc nhn de educ:.ção
. Para a consecução do prlllltl1'v tammto de' Jl.l=Lça em Dirisão, ea D~lC;~ê,,' Civis, no COllgl'c.s.>o. e ainda
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11ECA:·n:S~"!ODE PROTEÇAO I:<J.5 DIREITOS CIVIS j\. COZ'.1!2.:.?iO 7~:"T?!.~X

nE'CO;.\l':':::-.'''c::;U:

Valendo-nos dos estudos prucedidvb
Conside:'ondo:
'1 reitcs exaltam a Hb·,,'dade lndividu"l"
r::i:;;ito 1:. ):~:t:ê: ~. d,1 hon~:l. (fI ..
ccmissão de Di"fito, Civis e
QU~ os Povos A:n':r:carios dignifica· os deveres 'exprímcm a d:g-nidnde\ reputaçsc pessoa; e da. vida pa:tl~
ieIltw em 'i",,ta as SIiZS rcccmendações :>l1'<I a p.ssoa numcria e' que suas dessa lib~rdade.
' cuicr e, familla!,
.
,. ,e,l>-'m assim as pe~uliu:'idcdl's ch,si- consutuícões nac.cnaís reconheceu"
C:e\'eresde ordem jurídica deArtigo V, ':I'õd:l'p~ssoa temAirelto
'. tuunçiJ.o. nras.leíra, no' :tue concerne a qu~ as instituiçõ:õ juridicas e polítr- I aendcrn da existêncla anterior de, à prcteção da lei contra os at3quell
me!:.c, ácía d. :8 dire.itOS da .pessoa nu- c. ~s. que. re~en1 . a vida ,em sociedade QUU'cs de ordem moral, que apeiam- :c1<6tsi'foõ à ,st~ahonra. à..'sua ·rC?Pu. til~ã.a,
mana e à 11 usenc la da . saH~cio pzra tel1lC0l110 !mal:dad~p~mC!p:1 a P!{)~ cs p::meh'os conceptualmente e os e li" sua Vida pal't1cula.r e.. f;t.I).]Jliar, ' , .
o~ a.~~nt~s do pcc.er público respon- W;ão dos díreítos essenciais. do no- tundamentam .
.
Direito à. c{)nstltui~ao e prot€.~!o··
,,' saveis . peras bru,alidad:s policiais mem e ac~iação ct;! circunstâncias.1 l!: dever do homem servir o espio da f?mllia,
.. '
' .. ' .
qlle são d:àl';ammt-e ccmetídas ~ po. que' lhe permitam ...o.redir esptrí- rito com tôdas as suas Iaculdades e ·Al't!~a VJ., TOda 'pe~,~';a. tem. dirrJto'
0.u tras r.f)rm~s de viclaçâo.. d.:queJ. es tual e. ma:eriallne. nte -I: alcançar 011 toelos ()S .s.eus recursos, porque
es- a co.ns.ítuír fam.llin, .,elemen.~.o. fund.a.. ,
,
pinto é a finalidade' suprema da exís- m~!ltal da sccie.dndee a receber pl'O.
díreítcs, elaboramcs dois projetos que. fclicidaée;
uma vo.: transforma dos Em lei repreQ~, em repetidas ocasiêes, os Es· cêncía humana e a sua máxima c:!. tel'90 para ela '.
"
'
·'Ilen,arão uma Inapreciável conquista t:relos AItl,:'icanoSl"ec(mheceram que tE!1o:ia,
'.
.
.
.
Direito de prot:çf,o à inntcl'nldo.c1e
-popular no sentida de proteger o in- as díreítos essenc.ais do homem niio E;' dever do homem exercer, mano e à lnfâl1eia,
.'
dividuo contra os abusos dzs autori- derivam àofa:o de ser ·éle cidadão ter. e estimular a cultura pOr todos
Artigo VII, Téd:t mulhelem est:Jrlo
ele d~terminadoEstado, mas sim da os 1tl2ios ao seu aica.r.ce, porque a. d~gra\'ldez ou em época~e lac~adades e dos pa:'ticularea,.
O p:-rmelro deles e o Pl'oje~o nú- fato dos dlrelta., terem como ba.s-e cultura é a mais dev.lda ·expI'essao.so· eaO aSsl1ll como ·tõda,· criança rem
Jnero 952-56, Que regula Q. dll'el'o. ae os atributos dape~soa humana;
eial e histórica do espírito,
direLto à prote~.ão, culdo.dos e aUlIl";
:rep:es.~l1tação e define C01110 cl'imes
Que a. Pl'otoeção internacional doa
E .vista que a mo':aI e as boas ,ma. Ues especiais,
.' "
OS atentados às lilJerdades e aos.' dl- dil"eitos· do h.omem deVe.ser a orien- heiras constituem a mais no.bre ma.
Dil'eito. de residência' ti tl'An.sito.
re:tosass,egursd<1s na Constituição., ta~ã.o prinçipal da dil'<!toamericano nifesto.çào da ci.tltura, ê dever de A1'tig~ VIII, TiidapellSoa tem:o
,.,
O s.~undoé o pl'zsente projeto que em eV<lluçâo;'
tocto homem acatar-lhe os p:'lnd- di:'eito de fixar sua resldêncLa,bo
~.. v:sa a criar no. Mil1!stél'.io da Justiça
Que a clIn.sagução americana dos plo~.
tel'1'itórlo 'do Estado, de que, e naelo'e Negócios interiores [) CDnselho de àireitos cssencílJ.is do homem, un,oft
nal, de transitar 1'01' êlelivremente e'
:oefe~ll ctosDircltos da P-eSSOll Ru. às ga:anlias oferecidas pelo' regime
CAPíTULO PRIMEIRO
de n!l,o abandoilá·lo senão por 'sua.
·mana.
'.
Interno dos Estados, ~st3,b~leet o si.5~
. Dli1E1'IOS
própria \'ontade, ,
..•. .',
~e ó~gão terá rele\'ant·~ tarda a tema iniciai deprot-eção que OB Es,'-..
.
DIl'eitoá preservaçâo' da saúde
deSempenhar como instrUmento. de tados Americanes consideram ade.
DIreito à. ,VIda, à. 'llberdade, à se· ao bem"estar,
,. '
unta ampla ação. fed~rsl. no soentldo quado às atuais Cíl'CUI'Atâncias 50- gurança e :ntegridade da. pessoa,
Artigo IX, Tóda pessoa tem ·direl •.
de' tornar·. efetivo, por .dlv".'rsos meios, .ciais e 'jurICllcas, n.ão d.elxando dec re·A.rllgo I: Todo ser hum~no.tem. di-I to à.. inl'lolo.biUdade do se':l dO.m.ic
..1.110.
:.
o gôzo dos' direitos humanos e de' eonhec;r, p~rém, flUe deve:'ão forts.- relto' ti Vida, à liberdade ~ à segu, . Direito: à. inviolabilidaê, 'e clJ'cuiacooperarco'm o,s Estados e Mu,nic!- 'lecê-lo, cada vez ,mais no terreno in- rança de sua pessoa,
ção da conespondência,
,
',',
p:os vl"~ando a es~e mesmo Obj~tlVO, ternaclonal, à medida que eE,sas 011"
DU'eltos di!. igualdade pe~Jlnte a lei. I Artigo X.Tãda pessoa ,;em o l.\lrdto
A aprovação dêsses projetos mar· cUll,';tãncias se tornem mais propi·
Artigo II. 'I"ódas as .pessoas são lá inVIOlabilidade e CirCll.'Rc;áo da' sua.
ca'rá, na. história da conquista dos di. eias:
.
Iguais perante a lei e tem oa direi. correspolldênchi
.'
. '
feitos da hom~m bl'l\síleiro,. um cios
R('eolv~: aliotar a seguinte:
tos e de\'el'eB. ~onsa~r •.d osnesta de.
Direito à pl'cse:vação'da saútle e 10
,&teus ~olSódlos culmin~ntes,
_
"
'I
claraç(ío, sem d,stínçao de raça.', sexo, bem-cst~r...
.
Con.fiamos
em que o Cong"esso
Declaraçao Amerl~a71a dos D,re tos
llngun
crençll OU' .."ualquer
outra.
,', Artl !lO XI ..."'ôd a pessoa. ,t'em. dire i to,.
, ".
• . Na•
e De'Veres aa Homem
"
..
elonal,medirá o alcance das medidas
.' "
Direlte á li.b:rdade l'€liglosa. e de fi que sUa saúde seja l'esguardadapor
propos, as. e a elas emprcstará, <lo sua
l'REAl\IBVLO
culto
medidas sanitárias e social", relatlvaa
T d
h
.
. l i '
.
à. alimentaçáo l'OUPPS' habItação e
.c:olaboraçao .e o seu apolo,
Artigo lII, Tôda pessoa tem o di· cuidados médi~os eOl'l'esporidenteB aO
Sala dasSess~s. em 2 àe ab:il de. u ~ os os diom~tfdnasce~i ires e
195<1, - Bi/aa Pinto,
:a 0 s :m d t g~l a e I e /e os de, ~elto de professar livremente uma nlvel permitido pelos 'recut'SOs PÚbllDOe
000: s o o a os .pe a na ureza . e crença. religiosa e de manifestá-la e cos e os da. coletividade
UMENTOS CITADOS
razao e consciêncIa, devem proceaer praticá-la pública e particularmente
Direito à edUca ão
'
»ECL,~.RAÇAO
- 'AMERICANA DOS . DIREITOS
".
fraternalmente· uns pa~a com (lS ou.. .
. '.
,"
.
ç ."
trõs,
,
' .Direito· .de liberdaele de InvestigaArtIgo XII" TOda pessoa'· tem cU'"
..
.1 DEVERES DO HOMEM
'
.'
ção, opinião, expressão e difusáo,' ,.cito tl. equc~ção. que deve. 'l1ISJ;»rar:, .'
(aprovada na cidade de B~ O'l.A
. O . cump!'iu.-e,nto do dever de cada
" .
I·-se nos prmclpios de liberdade, mora, em maio do 1948) t:,
um é exIgênCia do direito de todoa, .. Artigo IV, TOda pessoa temo- dl- !idade e solidarieàade. humana."
~::~<~""
....
Dtreitos e deveres integl'am-se', cor- relto à nbel~dade de lnv~stigB.ção ,doe, T~m.out,r.oSS,im,'àirelto· a Que ))or
"i,::" ,A .IX Conferéncia Internaclor.~1 rel~tlvaltlen~~ em t.ôdaa atiVidade opinilio e de exprcssão e difusáo do melo dessa' educaeÊo.o, lhe seJa propor:!:;.,.Amenca~;
SOCial e.polttlca lio homem, Se os di. pensamento por qualquel' meio.
clonado o lil'epm'o para SUbsistir de.

. Jlê'~

'I
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I

°
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:::... ....,
"
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U1l1'1 maneira drg na, para melhorar [soeial,cttlturul, prof'iaxlcnul, sindicall esuvcremrdentro ~e suas possíbllída- brU!l, IIl.'Ja entre RS populacõcs dos tero s,u mvcl 'de vid a e para poder SOl' ou de. qli:1lquer outra n.i turcza ,
des,'
, rj~órjos sob S1;a ju.risd:içéo.
out;]. ::c 'i"
socíedaue
.educa '0 co
Dll'e.~lto
de. p;·0;J:'ic.ctné2,
, I ..DJ. mesma.. formo,. têm o dever de'
t
e d
!\. t
XXIII
.,
Ar:, L" Todos os séres h urnanos
U U 1,,;0 a
' "a
mpre n e
: r I~O.
.' T~~a pcsson tem dl"'1 dtzem penha; os carzcs de el~ição PO" nascem li \'l'ES e iguais em dl~n,da;i~
o de 19l1:lldaae de. oporturutín do em rc.to a propricd.ule par~:clll~'c' c01' I ;;ular de qUe iÔl íncumotcu no E,s,a· e direito. São dotados ce razao e de
1NlI.USl?.::iCí1s{)s,~e. acórdo CO:~1 os dons rcspondente iLS nececsicaues essenciais I 00 de que Iór "lc'on~l
conscléncía, e devem &gH', l~~1S e1n Iace
na tUl""IS, os l.nel'1tos e o desejo ele de uma víd a decente, e quc coutr.bua
D"\'€'''S de a<·'5·Õ'lC·~~ e 1",,····, :nch C;e outros, com espírito de íraterniaproveitar os recursos que poss~tln
manter a dignidade da pessoa e do 30('1;iS:'"
... ~
,~
:1.'1"\
propoi-c.onnr
u cojeuviuaue e o E.<;- I,,:,
Artigo
X:XY\
U
Q ua Iquer"d":!'
tado
Direito de petir ão
-, ••.
~, Tôda
, p sssoa
. - , costa ~'A~~t'
l .2 ,
'
C, - ao po d er á
'.J.'ud,) 'pessoa tem o direito ne qUI.
At'tl~ X:XIV I'í: d ess
t
'obl'1gae;"L a CC',o~e:'ar com o E.~tlldo e '81:r-se d'e todos os c'.leltos e líberJh~ seja mln.stra da ara tuitttmentc dire to,ode' ap"esent~ ,a pt1Ç·oa em.o com a cnletivkiud'e na ~3,'15t"nCla e dadcs proclamados na presente Declapelo m~;los fi ;'nstrucã,ub'pl~imirifl,
'tos~~ a ql\~I~Uer ;~t6;~da ~es rcspel: ?rel'idê nCi:1 sccíaís, d3 neônio com as Ira,ao. sem dlstil1ç~O r.~n!JlIma, noraD,"e;tol> 'tos t"nelicios do cultura ven'te 'que •.' 1)01' m'ot' , \ce 1 c~mpee ,~'as, possibilidades c com as c.rcuns- cJ:::êlcntc de raça, de cor, de sexo, de
•
c
... •
"
• I
,.
.\0
e n -ereSS L'lnClUS
lingua, de- rC1J~1t.O. de op:nl':o palitr ...
Artlgo XIII, Toda pessoa tem . o g~J'OI, quer do .ntaréssc particular, asDo 'd
".", ,
t
.
.
dtrcltc de tOlll~r. p~l'te na Vida cuí- sim corno o de obter uma solução AI~t~~~ xe"PX"vi'1 T1t;lF,oS 0:;:
t ,
ca ou qualquer .outra, d~ ongem natural da coletivírlu de, ue gozar das rápida.
r":~.'. oc.a pe~so~ ,,0.11 . o cíonat ou s{Jcla!, d~fol'tuna, de nasartes P. de desrrutar elos beneírcíos
Direito de proteção contra prisão deve ~e p~oar. cs Impostos eo,a?CLcl. cimen~o ou de outra vquaquer sltua-'
aesuttantes do prozresso intelectual e, a r b i t r á r i a , '
. I ;os pe.ll .c: yal'a r. ll1al1l1:el1';,:0 dos çâo,
espec.a.mente, das descobertas cieaArtigo. XXV. Nil1~uém pode ser 'l·o;;~Ç.o~ j;.dUl)ll,~Obs'll
Além disso, nenhuma d;stinç~o será
tlflers,
prrvauo da sua libel'd3de,a não ser
,'.~I o,.t"a ;,10, '.
•
feita na base .';.0 es:a:utopolít~co, ruTem o dh'eito,out,'o~im. de ser 'pro' nos casos previstos pelas leis e segunA::~~? X"",:'VI.,'. ,Tc:;,a ?es_.~:: te:!; rídico ou iNe"naeional do paJ.S, ou terteglda em seus Jnteressos morais e do as praxes estab21ecld~,s, pel8.s le;s o d"~I.• ~~_ t,a~~:.l;..\,,; ~._n~l a Q ....~ sua. t'itârlo, do qual algubm Se tenha' retl-'
matel'lalS no que se refere as mven-I já existentcs,
.'
capac.d"",,, e ,.o_s.b.~clad,s, a tlll1. d~ rac'o. seja de pais ou· t,rl'itâl'io indeções, •. 001:'15 literárias, .científicas ou
Nil1g'uém pode ser prêso por deixar obter os ~:ecurs~s p~ra ~ su." SU,b~istel1' pendente, sob tu~ela, não autônomo,
"rtlsL1C"S de sua aUtor13. .
de cumprir obl'lg'açôes ctG natur~~u Cla .o~ ,eu1 be.leflc.o oa coletH,ldade, ou submetido a que.lquel' limitação de'
. Dseilo no dcscanso e ao seu apro. clarr.mente civil.
,Do\el de se abster ct= ::ltlvIdae<es po- ~ob:r:lnia.
rc"'Ib,uiçiio,
. .
Todollldividuo, que 'tenha sido [ll':' l1tle~s ".em. p.a1.5€S eS:l'a!1gell'os: ,
.,
Art. 3.° Todo 1t1di,'idu~ tem dIreiArtIgo XIV, Toda pessoa tem direito vaco dn sua liberdade, t~m o Ijireito
Al tl~o XXXVIII, '1odoes,1 angello to á' viera, à. lliJerdade e à seguI'ança:
av'· trr.baiho em condi"ões drgnas e o de que o jUiz verifique sem demora a tem o dever. d, se ab.s~er de tomnr de 'sua peswa,
.
de se;;ui:' llvrem~nte sua vocação,nil leg8lidade da medida, e d.e que o pa~'te nas allvldades pol:tleas .que, d2
Art. 4,° !':inguem serâ mant:do em .
medida em que fó!' p~ermjtldopelas julgue sem protelação injustificada, a,eord? eon; a 1:1, s,ejam pnvatlvas dos éscr3vid':'o nem em s,~rvid'ão; a esc"aopo;'tunidades de emprego existentes. ou, no. caso contrário,. d",.ser .pôsto' nn ,c,dadaos ao Eotac;'o onde Se encon- \'atuI'a e \) trálicoti'e escravos são inTôda pessoa que tl'abalha tem o liberdade, Tem tamqelÍl direito a um traI',
terditos sjJb qualquerfol"n;ta,
direito de rec·eber uma remuneração tr.atamento humano durante o tempo
DECLARAÇÃq UNIVERSAL DOS DrREI'XOS
Art .. 5.° Ninguém será submetido a
(IUe, em relação 11 sUR-eapacidade de em que o pl'ivarem \da sua llberdade.
DO' HOMEM
tortura,' nem a pmas ou. tratamentos.
tl'a I>aiho l.': habllldad~, lhe 'garanta um Direito a pl'ocessoregulal',
.
....
_
crl,éis, inumJnos oudegradant€s.
11ll'el de VIda comenlente para ,si me5Artigo XXVI. Pal'te-se OI) pnnctpi(, (!'provada .em Re"oluç.;o. da -ITI SesArt. 6." TMos 'os homens t'~111 d.lma ,e para sua familla.. .
que todG-a.cusndo é Inocente; a.té pro." sao 5>rdlnál'!a da A"sembleJa G~l'al d.a s' I'eito ao reconhecimento, seja onde feir,
D:reito aQ descanso e. ao s~u apro· var-se.lhe a culpabllid~de.
NaçoesUl1ldas a la de dezembro de de sua' pe,~onalldacle jUl'idica,
veitnmento:
. .
·'I'óda pessoa acusada de ·um "dellto
1948) .
Art. 7," Tocios s:o ig'uais perante a.
AJ:tigo XV. Tóda pe~soa tem dll'eltu tem direito de se, ouvida numa r.
PREÂMBULO' .
leI e têm . ireito, sem qualquer ([isno ,?!zc'lnso, ao recI'elo h0ue.st,o e !I lD1parçial.e públlca, de s~rjulgada por
.'
.
tinção, a igual prot~ção da' Jei:.Todos
«lpoltunidadc de ap:'ovelt~r uttlmen· tribunalS . j:\.. estabelecidos 'de acô1'do . Cons:ciel'anc:.'V que o l'econh,çbn~l1to têm. c:.:rcito a lima proteçiio igüal
, te .o' seu tempo livre em I;'~nefleio de com leis pl'eexistel1\eS, e de qUe.~e da elig'nidade inerente a todos. os mem- contra 'quúl ..uer, discriminaçáo \'iolaEeu melhommento esplritu.al, culturai· lhe não inflijam.'. p'enas -cI'uéis Infa~ bros da família humana e doS seus 1:!l- clura daprcsente Dôclal'ação e contra.
e flsico;
•.
mantes .ou inusit~das, .' . '
l'eitos Inali~náveis e iguais, constitUI todo o estl~ulo qUe levc a tal discl'iDh'clto 11 prevldencia social. .'
Direito deas1Jo~
.'
o f~mdamento da liberdaéle, da justl- mlnação, .
Artigo .XVI, Tóda pes~~a temdtrelLoArtlgo XXVIl, Tôda pellSoa tem o ça e dn pa'1' no mundo;
. r
,Art. 8,° Tóda pessQa t~m o direitO :
à previdencla .social de modo a ficar dli'clto de procurar e ·receber asilo· Conslderando qUe o desconl1ecimel1- ele recurso efetivo àS' jurisdições napI'otegida contra as conseqüências do em tel'Í'itório estrangeiro,' em' caso de to e o aband·ono dos direitos do homem cionai.5 competentes' . eontra os atos
dcsempreg'o,da velhice e da. incapaci- perseg-uic:l9 quel1ão' seja motivada conduziram a.' 'atos 'ttebil.rbárie que' 'violadores dos dil'eitcs fundamentais
dade que, provementes de '. qualquer por delltcll' de dIreito comum, e de revoltam lI.ocnsciência da I\UmaniAa. que lhes sejam l'econhecicros pela.
c~Lusil alhei!l a sua. vontade,a_lmpos~ acOrdo com a le~is18ção de ca.da pats de, 'e que () surgiOlmto de um ml.ll1- Constituição oU p'ela lei.
;
Al't. 9,° . Ninguém pode ser. al'bitrã,slbl!,ltem, flSica·. ou.men~alme.I1t1l de e com os convênios internacionais,. do em qUe os sêres humanos'sejam 11Gbter ~elosde SUbSIstência. '. . '
Alcance dos direitos 'do homem,
vres de falare d.. crer e libertos do rlamente prêso; detido OU exilaC:o.
Direito ~e ,reconhe,Cirt'lentodapel'so'
Artlg9 XXVIII, Os direitos do. ho· ten'or e' da l••iserla,. tetit sidoproclaArt. lO, Qllalquer p&soa tem. di"
nall~ade JU1'ldlca e (lbs· direitos . clvls~. mernestão limitados. pelos 'dlreitos .do mado como a I1láls alta aspiraç.ãohu, reito, em plena igualdade,a qUe sua
AltigO X":Il, TOda pessoa t·em di- próximo,. pela se~ural1ça de. todos e Imana;.
.
....
caUlia seja. ouvida, pública e equitarelto a ser leconheclda, seja onde !õr, P2lnS justas eXlgencias do. b~m·e.$tal'i Çonsid'-Úldo qUe é- essencial qUe ,os tlvamente, por . um tribunal indecomo pessoa com direltos.e obrlgaçoes, e do dcs,envolvlmento democratlco..
Idireit,os do homem s,ejam protegidos. pendente e Imps.rcial, que deeidlrá,
~,o~lt;~:ar dos ellreito~ civis funda,
CAPíTULO SEQUNDO
I por um regime ~~eeH~'eito, a fim de seja de sel1.S direitos e o~l'igações; seja
Direito ã, justiça.
•
-..
..Ique. o .home~ naoseJac?l1~trangido do !und~ ~ ,.'to' de qualqueracusaçâo.
Artigo XVIII, Tô:la pessoa pode
.
"EWHES
. ' - como ceC:U1sosupl'emo .-:: ~ revolta em ~atena penal. ,contra, <ela dIrigida.
Deveres perante a sociedade.
. Icontra .a tÍ1ama e aopressa<?.. .
Alt, 11:, LIl Teda p~_?a, :fJusa.c,a.
re80rrer aos tribunais para fazer respeitar os. seus' direitOs, Eev<!. poder . Artigo XXIX. O Individuo tem o' COnsldel'ando ~ue é. essen,clal _enco- de. ato de:;,:)1oS0 e pr<;sumIaa mocente,
contar' outrossim com proce.so sim. dever de C001'1ver com os demais de IraJRro ele.$envol\lmento de lell\çoes de ate que ,1". culllabtlldade .tenha SIdo
pIes' e' breve, mediante o qual a JUS" maneira que .todos cada um possam ',amizadee,ntre as naçóes;,·.
.
le?o'il:J..mente estabeie~icla . em Pl'OÇe5S0
tlçaa proteja 'cont:'H atos 'de auto. 'formar .e deaenvolver ifltegralmente a, •Consldel andoqlle na Carta das ~a· pub!Jc~, no qual todas.as goarantias
çoes
l'id~de-que vioiem. ém s.eu .prejuiz-?, sua. personalldade,
.I
u.melas .o.s
. . jJOvos reafirmaram. a neeessarms. à defes.alhe tenha.m sido
qualquer. dos di.r~itos funelamentals 'D-evel'es para com os !ilhos e C3 fé nos dir~ltp.5 fundamentais doho, ass~~urndas.;
.
.
consagrados-constituclolJ,alOlente.
pals,
.
_:
mep.l, na dIgnidade e no valor ela Pell.
~-) ~mgUen1_ será con::tenado por'
·Dlreito.' 11 nacionalidnde:'
Artigo XXX: TOda pessoa tem . o .soa humana,. na lsualdade d?s ctlrel' açoes oU Cl}llssoes que, no momente>
Artigo' XIX. TôdR pessoa tem di· dever de auxiliaI'" aUmentar, educatlltos dos homens e das,.mulheres, e, se em ',IUe najllm· sido cometidas, não
.reito 11 nacibnalidade que .legalmente e' amparar 05 seus 'filhos menores de declararam resolvidos a faVOrecer o constlt uam, ato. delltuoso em face do
lh~ .corre,i;p()tl.d?, pOdendo.mudá-la, ida.de, e os filhO.8 têm. o. dever de hon-IProg~e~so social:e ainstau.rar melhores dü'elto naCIonal .ou intpna;lon.. :l1. Ocr
se assim o deseju,: p~;a de. qualquer rar ~empl'e os seus pai~ e ele osauxi- condlçoes, de' :lda em grau maior de. mesmo mod'o,. nao sel'~ ll.?-dlglda ne- •
outro pais qUe ~tiver disposto acon- Iiar, alimentar e amparl!'r sempI'e que ,liberdade, _ .
.
.'. nhuma ..penalldade'malS forte clue a .
cedê.la,..
. pI'ecisarem.
',,"
, Considerando que 05 Esbdos- 'demo, que .seJa aplieável no momento em'
.
' ..
Deveres de instrução.'
!.bros comprometeram.se a"sse~uralque tenha sido ,comctido o ato deU"Direito. ~e, sufrá~l()e de partic1paArtigo XXXI,' TÕda. pessoa tem o em cooperaçi',o com aOl'ganização dab tuoso,
çaO no go'~lno.
dever de adquirh, pelo mimos, a ',s- Nações UnJdas, o ,espelto universal . Art, 12. Ninguém será objeto de'
Ai,tigo'XX. 'l'.ôda pessoa, ,·lesalmen. truçãoprimã.rl,fl., . ' . '
, , ' , '\' .efetlv.o.. dq,s, direitos. do homem e das intromissões arbitrárias eal. SUa faml~ .
te capacitada, .tem o direito, de tomal'
Dever do sufrágio,
. . ' . liberdades fUI·damentals;
"
lia, domic1l!o ou ~ol'rcspondenCla, nem ..·
p~u'te n~.govêrnT.l de seu pnis, quer ArtigoX:l.CXII', Tôcla' pesspa telll.o,OonsMerandoque uma conce ão .se lhe 'poderá atingir a, hollXa .e :&":
dtretamente, quer através de seusI'e~ dever de-votar nas .eleiçoespopuiares comum dêsses direitos e liberdacte~ a rep}lta.çao, T.oc!os têm dIreIto à prop~esentantes, e. d, pal·tic\par, das. elel- do" ~als. de .que. fOr..oaelonal, qunndo maior Importãnela,parn plenaconcre. teçao da lei contra, ~als .tntJ:omJssões.
çoes, quase pl'OC€li~al'aO por . vot-oestiver legalmente. habllltada, para tlzação dêssecompromlsso: ' e ate'ltados,
.
..• ' . ....' '
'. _ .
.'
..
.'
Art, 13. (1). Tll.90s têm o direito
secreto, de uma mal1'1l11'a B~nuina, pe- iss9. "
rlódica e liVre.
.
oev
d b d'ên-ci- • 1e1
A. presentE d=elara~ãouniversal dos de circular livrelnente~ e c1e ~colher
Direilo de :rellnlão,
,
er e o e 1 . a" ...'
direitos do homem, como o1dea~ co· sua. residência 0'0 jnt~r101' àé um E5Artigo ..XXI, TOdà· pessoa. tem o Artigo. ·XXXII~.TOda ·pessoa tem mum R -atingir· Por todos· os povos. e taão..
..
direito ele se. reunir. pacificament.e o dever, de obedeeel'àlele 110/3 ae· nações, afim' de qUe t?dosOS indl· '(2) . Todos" têm o c1íreito ~ de' i ban com outras, em manIfestação públi" mnis mal1.damentos Jegltlmos das nu- vlduos, e todos os órgãos ,dª .sQCieda. d()nal" qualquer· paLs, Inclusive o seu
. ca,ou em.a5llembléia. ttansitória, em torlda.des· do pais ..o nctese'·encontrar. de, tenclo sempre em mente' es.ta De-ede regrl.'ssal'~ ao' seu pALs, _.'
•
rel~çã..o coni seus .intel'êsses comuns; Dever-de seí'vir a ,coletividade. e a c1aração, se esforcem•. através cioen• • Al'I t 4 , ( l ) . ·Ent· caso de perseiru.!_
de Nualquel' natu\'~za. que sejam.
naçao, .
':
..'
sfno e daeelucação, por "desenvolver o ção;, tôc1a pessoa,tl.'Ol.O .dir,eito'. de ..proD!relto de a~S~Cll'lç~o..
. ....
. Artlgo XXXIV, .Toda pessoa' dcvl- respEltO'a êsses direitos e lJbercfac!ese curnr asilo e beneflc:ar~se· do asUo. de:
Al't!goXX!I.·. Tôda p'es~oa wm o .damenw habil.!taela tem o deye1' de por 'R~egurar"lhes, através de medidas outros oaise!.
• I''''.'
' .. ; . '.
ci:reit~ c!e' se . associar' .çom . cutras'l. r.:'es~ar os servi(l~aci"is e' tnili~Rt'es progressivas de CRI'áter náclonal.e"in- '." (2)· E:ss.. di.l'~lto·,não:Pocre ser .1nVQ.·'
f,m cl~ 'prollto\rel', exeroel' e protegei' que n p1'l.trla exijapal'a a. suadefesn temacional,' o reconhecimentó. e& cado n
;L~Ull depeJ,'selrlIl~iiO.·1·'eaJ..
r., "~~18' .~l'),r~"~ss?,s 1~f.t!tll11(Js, de· 01'- e ~onse::va9ão, ~". no easo' décalaml- aplicação universais e .efetlvos. sej~ ment,e lLUI ,... e.m..crime oe ·cB.raito,
dem pollltca, eCOnÔl11lca. religiosn, ,dade publica, ,OS s~:,v:ç'Js civis que entre' as populações dos.Esta40s·Me.m~ 'lUU.. , .-,'" sui < atua:Çà,o contrálio.'aoa
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DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL
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Mt.~.

1ins e aos pl'incípioo d".lS Naçõ1s Unicla.~.

<lJ.. Toda

p~oa

(Seção I)

Abril de 1956

tem, c'li~ ,AsS,OClnr.?O de Silo .José. do Est,atlo de

I

I'

Art. 3. ~ Para

atc!:der ao SCr'.'l,·,a

rcuo " un nível de 'Wl1 sufic.ente Marunhüo ,
ae nnanc.ameuto. obtidcs no exterror•
. clt. 15. ()\ Todo indiViduo tem para assegurar a sua saúde. seu bemArt , ~.", O servíco especínnzndo do, rcsg:\laveis em prazo 11:'10 iurerior a
4i'·?'i.<; a umu úac.oncucacre ,
"
-estnr eo de sua telmi,lla. especinlmeu.. Oep:11'talll,ellêO Nacional do,;; (,)1'/':,'j'lO:;
(cinco) anos, para: o ~provei!amellt:.!l NU1~:-Uc.n pode S21' arbitrá- ~e p:1raaatlul{!ntn.\~au, vestuario, n10- e 'l"clei~'l'rnOs 'elaborara us 1101'm~~~' tec- to dos clepó:.,Hob demínério de mangu ...
r L,. 11. :'r:l,' l,ri\':,,:o ele sua nacionatlríu- Ir:lài", cuidados 1l1l'CI'lCOS e ser.... íçcs nícas e fixarit.u quantidade ~'1J.i~r nês do E:;Lado ele Mato orosso. as
de, n~~l CO d:rc!to de mudar ~l, l1-a-!&''1cialS neccssáríos: tem direito à se- 'dÚ5 selos a emít ir ,
.'
,'c~lp~'6s~s, C0111p:11ihjas ou nrmns rec., ':allci~J~.
gurança, em C:lSO de d;:3cmpl'ê"0'" Ar.t. 3." A presente leI cntl':"j, C:'1' rericas no arc .' 2," poaeráo reter tan':,:'F,t., 16.
(1' A 'p,.rt.iJ' ,C-H idade luc-en;·a. invnlidet:" .viuvcz, velhice, ou Vigo: na ""dala ?e ~~lrt_.pl1b.!jc~~~:tO~ .~<')_. fP dcs dei)L't::il.O...' de mmór.o de nH1l1~~~
nuou, o' o:;mcl:1 ,i' a mulher, sem ne- j em outros CGSiJ8 dc.iperdn dos .ne.os AI t . ~1. .. Rc'o:;aHl-~C as dl~P(J~lÇOM'= ,eS~1';':'11,),ei~'a ql'C ub~:'''~2''em com a e:.....
nhun;n re..'Hn\~~oqü:nlto a. raça •.na- uc sucsistencia. gt'~;~'::lS a cucunstàn- ,pm cornranc. _
. pOl·taç~~o cio aludido 111inér10 de mauc.onnücade ou l'u:;.iip. t,;,u o curei- C,O', iudspenocntes de sua vontade. I Sala das Sessoes. em 24 de ai.ll'll de gnnés.
'
,_
to Cle caCe,: e de í'undar rumüia
t2), A Inntnllldnde e a íní'àncla . 1955. - Nctia Moreira.
\ J 1. o As. Jícer.cas de Importação
l"J.::~ ...... m eure.tos 19t1~~.s em face era t::!n direito ~n~tjja e ass.stàncías es.. I
Jus'lijic:etç'âo·
r !~?l'a, '! ~qttlI=nmento c.as Ill~~t~nrllS
casa.ncuto. Cll.il'an~e,u casamento e, p~:c_a:.s, fJd?s as c.tançus, naseídas \
...
_ .'
~
, _ l1an.ilc~uCO.s, ~Ol' me.!o de empréstimos

I

<J.lIC1!lCO

0,2

sua d issuluçào , .

l~' O c;.':;;~m·":!1l-o, tl,~1J

IJo(,[W

s.r ccn-

,1 1' 0 C"~l1m2nto OU

1:;]'0.

do casamen;o, I

15,

.'\. .Ass,OCtaç:,\" ,~.c.

~~D2aln (i'a mesma proteção social." ; a s~~a'1 ~~clc e

8;:;0

J,cse·i • ~ue tem cOlM;~:dà~ ;1~ .. cx:cerlOr, s;rao C~~CCC~I-

J:: 1Sc1 IÇ....O l~~~

li:~l:a~o .dOdn~

; ....~,:1, C-:10,.,O ..!tUI ,\.c~mbL~~~.e

11,res ae

Ira ,o ',''l',iJ CO'11 o h-c" plcr.o con--I Art "5
til T,Oc'a pc"'oa. ,tom dl- .Mal.L.\.~O, rcsteja em lD,ns, o s~u, .ano qualqt..ei .,,10 01.1 sobret axu .
~~, ~
'I
.. ~ ~~ ~ ....\ :
• . ' , - ~..
,.._
.
03... ,; 1"';-'>;
I j~lbilul'..
.
,'..
j
§ 2,1.1 PJra o l'C~:ltl'in.mcnto de úüllC... '" .. LO dos l,J!U,c. eSJ;c,"",.
!e,lto n, .,flllca, ,,10. A edllCa,'lo d.le, -'s'a Cll'lde~c ft'nd'lda edll'lglda p"ul e S"I"'ICO dos filnÚdurnen:o'. oi.l'3,
A tal.l1u«e o demento m'tu-I"'I'''J'''t''l't' p,o'o n1'E~ s' nA qUh con- I />••,.
... _.~.
,.,.,.
'
".
'- ".
.,
•
..,'
1 "'/>' ,,~ ~ ..... ,.1., .• V.il;'
~
.~. ':~",.l':)."" ,.... :" i"~
•• loUO. _:J
.~
, ~pc1Çl clero maranh(~nse, dcst1na~se. l?ln celas 11.0 extc'l~';;~' s~rá
n..sseJ,ul'ddo o
T,;,..:.c.... u:~.cH..:1..::.:.:L d;,' -"~-:~·l·ld.w.,.e Lo,;1l1 ~L.,::",ao':,n~.~? el._u...el1t~: ~ ;UUd~" principio, à obradas -vocações sa~el''' tratnJnc~to tl1rds favol'ávcl na o,·ushio.
~_:,"\O, a p.ot,',uo tl,l SOC,Ec::ac." " do ,11I1Cllt.. J. O C110"110 eh.mc,1.m , O~I..I- ,dotals. mas, de tal modo a,uo'J:leste, Art. 4." As cmorêsas, companhi:ls
l:~~.acu. ...
.......c:
.... l'''~' g.;ltUl':(),. O e:~smo tecl:lCú" e pro~~:J. meio século de ação. que se C01~Vel'teu ou f:~·!r~J.s.rt qt::e sê refere o nr~. 2. tt .
..",.:

....

. . .lo

•

j.e

"),<

. Al"'t:. 1 j:. ,,: l?i :~J..a pe .....oft il~-:I<:':ao.: ....' ! ~·1{)l1~J d':v~~ ser g'cr..Cl'a~lZ~C~O; o. ao ..S" 111UUl dos ln:.1is I'el~\"::ll1tes fatol'~"'; de sel't.o

as,ze:;ul.'adns

tarifas

mlrün~;ls

(ILl €~~\ ciJ...L\.d:dJ.r, t'Cllt d_l..hO a I SO ~..os €'Mu,dos SUr)erlOl~s,. dc\f' s~r I amprro e.,c~tltU1'8 ·do. m·~l1 Est[1rl.o be- nascs:r:-tdas ele ferro. nas comp,ulhl:l.S
p:vj:: ... ~,:::.,. ,
".
'.
I~,b~:.o n IOOO,ó. em pleno Igual(fac)c, nefic:a:1ào a comu:udl,de tMa. até de nave~:Içilo e 1l0~ serviços dE ';ais e
. \21 !;.n@uem pouera S~r u:'b;trà- I em funç:'io das capacidadfs de cada. mesmo acima das dii'criminaçÍlps re- baldeado c',os portos" custef,dl)~ 0\1
l'::lE~ll.e 1'1'->l~u~ UC 'l.la l.'lolpJ'lC:':1H.C. ; li:n.
. '
iiglOS~lL Em 50 anos de trab'llho. a I gr:.ralltldos pela União, não ~D llara o
A:'c, 18. Te,:a p8Loa tem rl.,·elto I l2) A eauc;,q"o d2ve v!Sar .ao, ple- 1,rsoeinção dE Hão Jnse ajUdOU 85.87% tl'allSpol'te dos trabalhadores como
li, ,11~'"'Cr:.::'2 d'~ pçus:'!:1""I,J, ele ,Cvl:S- nJ d'é,ienvolvin~cnlo da p,erSO!1Ulldade! dll.~ jovens que aspiravam ::\0 sa"er- do matel,·l~,l. minério, ccmbu~tivel e
c~-5~?a t! c.:.~ r2!.!g!::-~:J, esse .. a.l1·~ltO 11~ln~~na e ao rei'õrço do t'eS1?elto aos' dÔC10 c dêstcs, emnún1ero de G50, j produtos não manufatltrac1t;ls,
.
tmi)l:~[(na hb2rC:2ae. de lUt.~ar de, C,lI·~~tos do. !temem e às ".ltup.rdaClcs. apenas 72 se ~I'denarum. Os dema.is
Art. 5." Esta lei, entr!lra 'cm vlç:rlr
r2l1ç;~..O ou ",qeconncç'ao. ,~S,3,m COlHO Ll111(.·~1l:el1ta'-S, ,o: ~,e fa,\,C:CC'8r a com: foram emlqu~c,cr~ em, outros C~I,np"s Ina dnta <;le. ,sua pubhcaçao, :'evogadas
r.a c.e mJ.nn€Har EUa rehS',ao ou sua I prEe,ls~v, a tolCril.nCla e a u:1llzao'e de atl\'lllade, a l:derança cultlllal do I as dlSpoSlçoes em COl1trário.
''''n'i.CC;'J. J3oiadamel:tc ou e'll co- I cnt1'c têda3 as n::\:02S e todos os gru- IEst.adn ;
.
J ,t,/icacão
'mUJ~1~ ~nl p~,b:ico cU d: nl0do p~'i..!a.. llJcs 1"=:~inj3e rc1iglc30s. assinl .con.1o, NU,ma área onde escasseia o umpa ~.
.
US l
.:
do, p::o "no:r.'o. Pl'~tiClS e cu)';J (rca- Io á::~:I!','el\'la:entu tIn.\ ath'ldad'2S d:l.S 1'0 r. instruçào, o tra~all1o, cla ASSOC1:lO presente projeto cOllceJJe ra',or:1s
I );~i:ê=~.' U:l!d:ts pa!'a a manutel'lç.1o I' ç~o de S[io Jose _e CIOS mais merit.6- ,fiscal:; lLS cmpr6sas, companhias ~'l
lizo;[:o de ritos). . .. , '
Al't. 1D. Tcdo mdl\'ld?~ tem dl-I da p~z.
' .
.1·10S. Om o intereSi'~ do povo mara~i Lrmas"que explorarem, cxportllrem ~u
relto a -llb~:'dace deOPll,I?O e Q2 c::-I . (3) Os [.ais têm, com pricrld~de. o llh~n,.~ ,em comemOlor .com todo. o .fmanClarcmo, minérIO de manganes
pr,,'e,s~o /0 qlle :m~J:ca no dlL'Cit,O ele; di,r,":to d-~ ,e.5:el!lêl', iJ gê:1, ero de €du- relevo .. eS3é eXllre.ssi\·o JUbIleu. " _ do E.'stado de Mato Gross,o_,'
nã:o ,.S?t:ll1YUietado por SU:lS Opil'liõ<'5! ca~1:o r. elal' :I ~2US filhos.·
I ,Em: 1t ll,1do selos comcmoratlYos des- As emprésa.s. de mll1eraçao, 'Qe, :J.:1l
·"e. no ae p:'Ocural', .1'éC:b:::·.e Q'I!un- ' Al't.. '27, 11' Tcco; .têm o d:J:eito I se e:en~. o .Podcr ~Ubltco. pelo ~xe. modo gerul.Ja ,gozl\m dos b~neflc1os
(il!. s"em CO!1,SldCra?!::s, dc lroncelras, ,de, t',Jll'::J:l,' r' prte, lilnmcllte,' ,na Vid,.a: c,1"I,t1\ o ,- cdelal,' e~t,t e:;thn,ul~ll~~, e ,I propostos, de acor,do .c~~ o, C.Odi~,O de
as llUormll;oes c lOelr.s, por ,qu,tlqucr cult;::'al d3. con1\.:n:de,de, de b,enefl- apo.ianao uma ,~b~a, d€. alto .el.tldo Mll1as (art. 71 e o OecIelo..lel n. 300,
modo de ,:tpr€.:s::o.
,.
c;::r-se' CO;:l a al't~ e de. participar do ~Spll'ltU8.l e C~.,"UI s,. "
,
a~ 24 de !ever011'C <!.~ _1938, que reguI~
Ar,t, ,,20', 11) Tedos têm, o direito ,a, lt- prag1,'E.<;w dólltWco, a~sim CO!l1,'O dos I" ~ala d, as ~css~es. ~m,A dc 'lb,I,lI de ,a conc~ssv.o de i.sença~ de cU'dto,
bel'o.aae ae reul1ir.o e d-e asseciaçio i)2móe:os d~I.e Icsultantcs.
1D~6. - Ne,va .,{orc,ra.
ad~,!-nelros (art. 12 e ~7).
•
para íit'.s pacificos,.
.
\~J Cuda um tetil o dll'eito à p r o - .
'..
Na,?} demais, porém, a concessaO
(2J. Ninguém pode ser cbrig~do a teç~o elos ir.terêzsês mora~ € matePrOjeto n· 1,223, de 1906 especlflcamente de taIs favores e da
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p~ite'l~e ~ci~; ~~~~;~ç:e~

dI~
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faAi=t
o
i'Í_ais
Concede isenção de4ireitosrle
" ,',.~,
,.,
.. 1Ç-.lO C.d -:-'"
".-...
,~
,
importação para con"umo e de-'ominél'Íodemanganêsdo.Estadode
fellO de tcmar paI te na mreça v aos, dI: qUeS~Ja autor.
. t
I ct •
I"
.
t d
ne:gécics públicbs de seu pais se';,
A..
08
Tô.'
,_
t(:
cU-ei.mals ,axas ar 11 nç!~as p'fr.(~ os Mato Grosso, pois a impOrtanc a e
"
.~
o . . .. . . .,'.
"'
",t.... , "a r-=oa, m o .
7natenalSL/ue especIfIca eCfa O!l'ltllls'at1Vid~des para a,ooonomla nadl!etamen .• " s.Ja .pc. :ntet~,dlO ,de to a q.u.e l'em~, no plano foclal e mtras providencias.
.
clonal justlflci um rcgimetributáriO
fep;eSen!~r.t,.s o~r.:'!emenc<! e,~?lhldCS tcl'l1aclOnaló .-uma ordem tal que os
j.'
•
'
que estimula a iniciativa privada ..
c_;'l:'C..8 J;E:S~~~ tem .~ dI. CIto de ci1rcitos e ltb~rd::des enunCIados na
,(Do SI. Vlel! a de Mel~j,.! . As posslbl11dades de aproveitnmenacess~,em con~l,e"" ,de, loualdade, às pres~nte D~claraça~?Gssam nel" enO Congresso Nacional decreta:
to(jo minério demanganés do Esta~
:funçoes PU~1tC~~ qo pl1~.
contraI' plena ellcacla.
" A r t . 1." Será concedida Isenção da de Mato Grosso osa aniú1'ldoras.
(3) A vcnta~~ ao )::010 é ~ fundaArt. :19 .. (l) O maiVlduo tem .c!a- de direitos de importação, para con- 'estlman~o-se'em cêrca de 250.000 to~
~e.n.to d::, aU:<lndade dos poderes V02rcs para oom ,a comunidade, pollto sumo e demais taxas aduaneiras,
ncladas a capacidade anual de,exporpubbcos; (,sso: vontade d,e....~ e:';Pl'll11U'~ que tào_sómente nela poderá haver clusi\'e ll: de pI'eVldêncla social, para tação futura,~o que represen:a n1a.ls
~se por elelçoes h_cnestas que perlOC\l, o liVl'é' e pl~no desenvolvimento de os seguintes materiais, desde que des-I do dóbro da atual exportação braslca.menteae deverao' realizar, com su- sUa personalidade.
tinados às emprêsas, companhias ou lelra desse produto..
'
fràg.lo unlvel-sal e l'Oto secr~to, ou
(2)' No exercício d()! seu.s direitos firmas. organizadas de, acórdo com 11 I,E' de fôda a convellléncla e oporm"õllJ,.nte cq" ,~Ientes, processos asse- e 'no gõ~o elas suas libercl"a,des, cada Ile; e que m,lnerarem ou, expor,tarem, o I tl.lnidade que c Govêl'no incentive a,'
eurat.orlos da llllel'clade do voto.
pessoa está submetida aos IimitCl; es- minério de manganês do Estado ele formação de empresas que se IlropoArt. 22; Qu~lquer pessoa,:,co:r.o tab:lecidCll pela leI, e;,:cl~ivamente Mato Grosso;, .. maqullusmo•• seus' so~, nham a aproveitar essarlriueza. que
memt>l'o aa soC!edade, tem aU'elto a no 5OOtiCioCle assegurar o reconhe-Illressalente e acessórios; rebocadores; ldarà ao pais nova fonte· de . divisas,
segurança SOCIal, e esta se funõa na cimento e o respeitoclClleli.l'eltos e chatas: aparelhos de movimento \:latraindo capitais nacionais e est.ranobte?ção aasat.!sfa.ção dos, direitos libel·dad.:;s alnelas, e a fim de sa,tis- transmIssão; vagonetes com os res- gell·os.para o~ inl'estimentos lndispeneconom.cos, SOCIaIS e ,eultm'aJs Illdis- fazer àS JlIStas Exigências ela moral, pectivos sO~l'essalel1tes: tôda e qUal-ISávels..
'
.
pensav~lS à sua dlgnldad~ e ao li- da orclf.in pÚblica e do b"m-estar ge- I quer substanola qlllmlca, drogas, re·
Os fay~resconstal'tes do proJe,to
vre. desenvolVImento d~ sua per.o· ral. em Uma sededade democrática. ativos, metaIs e metalóides emprega- concorreFao para qUe o m\l1ér~o ~e
nalldade, grllç~s ao esforça nacional I (3) ti:ss:s dll'eitos e llbe:'datles não dos no tratamento do minériO; fer- mangarles do Estado de Mato Grosso
lO e Il. cooperação' internacIonal. tendo-se pod~rão
"n1 cuso al'Ulll ser exerci- ramentas,
ir.:;trumenoos. utensUlos, possa concorrer, no mercado interna·
em vista a ol'gamzação e oS reCu.l·Sos 'dO,S'co,,~tl'iri::m.ente ~os 'fins e, prln_,IIUb,rifl,Cl!n~es.,e quaisquer artigos ,,~ ctonal, com, o\d~ outra~ proC,'edéncias.
de cada p a i s . .
. ,cíplO.,' das Na~ôes tInidas:
m:lterl~ls de consumo destinados a I ~ala das. Sessoes, em 24 de ,abrll de
Art. 23. (1) Toda pessou tem a'1-' Art 3D Nenhuma disposição ela' extraçao, ,trataI?ento, segurança e .9;;6.. - Vle,lra dc Mel.o.
relto ao trabalho.. à, livre escolha do prese~te Dcclaraçãe poder'á,' 5€r in- 'I trapns~r:ef do. mllDérioA· I
t'"
LEGISLAÇAO CITADA
'trabalho, a oondlçoe.!! equil:rnm"ll e" " d
,t O'~
EI;aragm l) ur;,co.
. mpor aç"o a
sat~fatôrias de trabalho e proteçãu ~;~ret~.u~oCO;~O ino~v~d'U~ !ldoudi.l'eito que se refere ,este art1go será flsca- Código. de Minas - , CDecr~t()ooolei
contra o désempreg9.
'I é
t'"
tl'id d
llzada, pelo Departamento 'Nacional n," 1.985. de 29 de janeiro de 1940)
(O) Todos têm ,direito sem nenhu. d~ a gu 11111 st: e!dlreS'toar na \i a es~ da· Produção Mineral. e pejos re pec~
: ..
- dis im' '.
' l ã I i al OI, a rea zaçuo e a s, que, v sem .. tlVoS certlflcados nada será de'" lo
'Art 71 As empresas de mil\el·ar.íí.O
tr':a:~al~oàl.a um sn r o gu elcstruiç!io ,elos direitos e liberdade. 'At:t, 2.0 As ~mprêsa.s, comp....nh·ia.s, organ1zadàs, de a,:erà~ com 11 lei, GO~
"
'
.,
aqlÚ enunc.a.dOs.
ou firmas, orgaIllzadClas de ,acOrdo com zarão' dos seguintes favol'es'
,.
Pro'eto n 1 222 de 19"'6
a l'l:i e que mh,eral·em. exportarem ou', 4) Isenção de direlt<Jsde'impoi'ta, (31 Quem quer qUe trabalhe ,tem
d1relto a uma remuneração equflluj
.'
,
'.,
financiarem o minério de mangan~s ~ão para máquinasj apaJ:elhos, terrame e satisfatórIa, ca,paz de assegu·
Autori~ao Poder Ezecu!i1Jo 4 do Estado de Mato Grosso. ~OZ(ll'ao mentas modelCll e· material de I"onfar.lhe, e·à fam1lia, uma existêncIa
emitir selo. .postais comemorati- de isençãa-.de Impostos federais parn sunjo, que não existll'em nopalsem
conforme a \ dignidade humana, e
'Vos docinquentC1IClTlO da ASsocia- todos os atos, c:ontratos e demais dO-igualdtade de,condlçõ('S;
"
CIOmJJ!etaáa, se couber, por todos, OIção de S, Jose, Estado do MaTa·- cumentos, relatIVOS a emprést\lnos e
b) tarifas minimas nas e,~tradas de
outros ,meios de proteção social.
. '7lhão.
fln.anclamentos que ~onsesuirem, no ferl'o,~ascompanhlas d.e n.avegaçÍ!o,
"
, p a I s ou no estrangeira, para promo· e n~ sel'viç,s de cais e baldenção dos
H) TOda. pessoa., tem o direito de,
com outras, func!a:r,ll1ndicatos e de se
(Do Sr. Neiva Moreira)
ver, o aproveitamento ou exportação pOI·tos, cu.steadOl! oU garantldos pelo
;rUIar a. sindicatos, para a dlilif~a. de
O Congresso Nadonal, decreta:
do minério.
. Gevei·no. nüo s6 paria. u transporte
,aeu.s Interesses., ' ,
'
.Art. ,1," O Poder Executivo é au·
Parágrafo 1inico, O pagamento do eles tl'abalhadores, como do material.
Art, 24, TOda pessoa tem ,direito torlzado a emitir pelo Ministério da princlpa~ e acessól'les. deemprést1mos minério, comb~t!vele produtos mll'ao repouso e ao lazer e.: notadamen· Viação e ObrasPúbUcas - Departa- e OS atos Inerentes. a financiamentos nufaturados,
, .
te, a uma limitação razoável ele d'tl~ menta Nacional dos Correiôs e Telé~ 11 qUe se refere este artigo. serão U- Paréqrafoúnlco, A importação 90,
.. nção do trabaUlo e a fér1~.li paga!, zrafos - uma série de selos postalavres de impostos" ta....as e contribuições que se refNe a létra a sel'li fiscal!periódicas.,
.
comemorativos' do C1nquenteDãrio da ederals.
'
znda por' técnicOll do, Minl~~érlo' a,

ex-I
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ANlcu 'tul'U e pelo, respectlvos oerti-' efetiva apllcacão dos fundos obtido8
1,358,
I.l'abalho ele lI/55, Qe acôrdo com 8.
ii~adüs nada será devido.
ir""'" os t.ns riêste artigo.
d 1956
Iei n.: 1.4B~, de 1:>-12·51, assí.n corno
IJecl'cto·1el n.: 30~. de .~4 de fevereiro' Art. 3.' No exer.fcio u" autartzat quanto per ventura tenha sido t'e:.i"Sollcita informações ao Poder o;'on,l()o com) "l'i:~cOS a p3;~l" ~ em
de 1~3B IRegull1 a concessüo ne: ísen- (~{, ccnt.oa no art. L" desta Lel, poç(\ç> de direitos aduaneírcsr .
'del'á o Poder Executil'o obr!;,"'l' o 'reExecutivo sôl;re .del'iva.rJns do lJC- uue está seno, aplicada estu par.e:
, .... ,.............
souro Nac.ona l tomo fl:1eior e printró(e o, receoiâo» em 1955.
3.', - Qu.us oií(ó as ""!Jecifjc"~"~fl
·Ã~t.·' i:i:': ~;':.: ~elllcedida ísençào de c.pal pauador da quautta mutuada e
.
.
.
iomnle;as, n".", abrevin das, ,i~ torlo o
dírcnos de importaç.io para consume: ,~C1Js aCl\~MI!'ios .e Pl'f.·ticur todos cs
(Do Sr. LCOr.l:ll'OO Ba~'~)~erb
mnter.a: rêí~'jdo nos quesrtcs anter .o.,
,'o , • • • • , • • • • , • • • • • • • • • • • • • • .' •• , , "
"'.~cs ju 1c:ac.C'.:5 necC'.:.'::~l'~CS na aludido
Senhor Prczidente :
res .. ~(m1eros _ e :!'. pre,:;cs un.tàr.os
3', ao. maquínismos. seus S~:>l'L'~:l8-lf:!n.
. ,Requeiro a V Ex." nos t.;rm~" do ~ tctais de cad Iatura, nom.e~ da, nr1
e
lentes e acessorios ; ,,8j::'3re11los 5 moArt. ~:e. O p"galllr~~~ de prinCIpal Regimento Intel:no. s~ digne" r,0lio.'it?: n:';5, Lr~l~c(.o_I'~.~:, autCJ1'ld:'~e nue '~1I.
v.mento e transmissüc: va~onc.:"~c:~r'1'l~ nr.e~Sc.':lH,I.'~ de C11i~\~c~t,~r.o.c os ntcs IG.O 81'. Ministro da Justiça C, NC~;(;_il'Jllzau. a a4Ul,S~~,iOt .n\:Illt'~o d« mo.
os respectivos sobrcssnlentes: toela,: \!lOr,';1t~;, a opel':lçao ~e ~r2dlto nu- [cios tutertcres as seaulctes inJ')(Jllu-! ecsso',Juntam,ar-s') COP!a da rnl?t:l. de
qualquer substüncía quirruca, drol;:l~, l tr.:·'?,Q~1:l 1"!:\::'~C1 LeI. ~:'1'8.:: '1 'Jl'r') de ím ... , ções : , ,
o
I ;:',)fCÇ(\\i OU' ata de concorrencin rea.iza ..
reativos, metais e me:"JÓic~.~S c~lp~·e-' ::o~~~s. ~~:':~.: c c?1.. tri.~)uiçõe5 f~'':cr~r.=., li a;' Relaoão dcs der.vados do p'etlô-,I '::~~. S" ,:,u. d·~:'la?:~;~{. ,d~ que. a comr-ra
gudes no tratamento do n'l.nc~·~ (); ~F.:r:n~ur.·~.s e ~:T.~~llCip~lS.
.
leo recebidos por aquele Mlnlatério E1"11 ,I ~?1, tc:~a per "exclusí vicade' c ~lW.1US
rerramentas, instrumentes, 1lte:1s.lbo.", I I.'i1ré~)Tilfo un.co. Ao ;,{ll'VIÇ" de. em- 1955;
.
tlf;~at,\ a em fuce. ela que d1SIJCe o
chapéus e lâmpadas pura nunen-os i ' pl·(,,'tirr.o. ~ont."a:do na forma da pre-I b) Relacão dos órgãos fomecedorcs 00";:;0 de Conta oilirlade ;
,4,,., - Ql\~]' 0,\ nomes de f U:'! é ,"'Iubrü'lcantes e quaisquer al'~'gos ou. sente Lrl 51"ao ccnccdldcs OS mc,,:n~s, e re:pecth'os preces.
matertaís destinados a extrcção E' nü,' p"lvllegit's c'::-: .s~1'V~ÇOS dos C?nlJl'çstl- i Sala das se~õei, ern 20 d(' abrll de r.r.l'l?r-e ser:..ídores que 1'0:::-c::er~m ~Js
tratamento do nnnérlo. t~·:::{,nsp~l'te,5e.. : JJ1,C~ r~:t~l'::'D.3 fede:·nlf,es';adLl:.· 5 e mU'"'lD5fi. _ '..lco71ardo E'trbi,!d.
~llprm:'~r.tos IJ~l.t·a p:J.,:~a1Tl'~1'lt-:1. ~a.'l ca:.\z._
gUI·anN. trabalho e custelo .e"'S·En,l-'ln;c,palS~
rras-oo_etu d. presentc pediOG de 'l:prêsas que exp10rar'~1ll a mdLlstl',iL va
Al't. 0.° O Poder Exectlllvo podem
Requcl'lmentn n 1.309
fOl'maço~s,
mclt's,,'c da. p3:'te pu~
minel'açi:oem geml, o\Jsel':au.,·s ,as I Rceitar. nos C"rlr.'1S da legisl2çfto 1'1' (I" '10::,6'
,
"restes a pa;a1'·.
es:)e~ifican:l) ..:e
condições e e'::igências do l":a;J1tll10 V,ll. I genle. 1!t1,,,,!squer Cláusulas e condJ·
,....,v.
",lSS~ e l'~f~:'~I,c:as de C~d3 um:
., .•••. '.••••••••.. , .•.••••.•• , '"
jeÜeslH\bitt11!n1~nt.: cs:n1Jcleci:1::lQ p,E·l0
. Solicita i71.formC!('ÕeS ao Pf)der
5:"1 -Enlllncrar as a2terz.('5~s pt':).
Al't,. 27, As emr,.rêsas.cOl1l1JiLllhias;Tnternotional Bank f,1' RCCQ:1st"Uet!ull
E:I:ecu;'lt,o s6bre" impor:a~lÍo e "cst3~ e p0l'ver.turu a!ll'oyadns s~o"e
ou fil'mas e~tabeleeidas no p"lS, q,llC., nnd p~vel1op!llellt IlOscoutl'atcs de
dislribuiçao da gasoU~!l "tipo avia. : us plal:os ele t"ul::alllO ~o D~p~,'t2l~le:l_
explorarem a indústria de nl:IlP.l·asao,! "mpr(.":Jlnos fel!(]. S . com gOVêI'l10S. esÇão".
I tr.. ~ac:ollal d, Pr~duc"o IIrg p L.3 1 pe"a
.em gel'a1, .serão concedidos. os fa·/o.'es tl'3.nge"'é~ ,partlclp!c:'ntes do me.JllO
.
g~~ e à L81 11" 1.489. d'" 10-2'~1.0
de que trata, o i:1ciso 3 .do art. 12,: Banco,
.'
. ,
(Do SI', Leonardo Bar.oieri.l
c,ua1 t,1a inte~ra, o plano apr.cI·...,to
Senhor Preside'l".te:
"ata esse ano;
satisfeitas as exigê:1cias deste eleJl'8to·1 Are. 6,0 Para fll'meZa do emp:'[;sbmo,
•••••••• , . ' . , •• '.I.' •••••••• " , ••••
i cie .que !rata esta LrJ, fic?' !,lel~.amcnte Requeiro a V, Ex" nos têl'mos do 6.",' -, Jt!nt"i cÓ;lias cl:s !?cd:á<'~ ae
Art. 99. Para 'os efeitos dêst~ de. 1':;tJf~c"[":l, !J'~\'!.' todos ()~ .eieltoõ ,de Regimento Interno, se dignf soilcitô;l' oup1'lmentos. encamm'lnd?s. ~s a"ta~(.
creto·Jei, .consldera-se "nJiat~j'l:I," o elll'ei:;o. a l'eVlSao decontl'a.o rete'lJ(]{) 'no S"r;hor Ministl'o da Ael'Ol1(lutic'Jas "ades sup.el'lo'es p21a D;vlmD de ,'·'l.
cunJunto de e.·ml'zllt~s que entl':lm na ;I'J at't,;. 2,°. . .,
',I'seguintes 'nfo:maçõe::
lT.entt. da Pr~duç:;o Vegetal. n.o~0·.
(omp'!slçáo de urna obra.
. , ,I Al't. 10 Sera .val~do o ?O~11pl'omlo:;o
a)
A qUAI1tidade de' ga~(,11:1n. tipo l'e!1t·", ane:, ate a data em (,:.te Cu: rê;j 1.0 Entel,de-se p'or "ma·tcl'lal, (,e bcml tl <lnte,:llJ~~O de dil'J\l1~r p"r al'-I"aVi<l~lÍ')"
impcrtada em l~,,".
.. uond:do este. l'e~Uel'lr.1ento:.
....
explora,ão" o que é caractCl'ist:c;::,-! t,ll'al1'Cn to tnç!<ts as. ·~ontl't;Verslas,. que b) 'Discriminar as diversa!' il"p11'- . 7°, - Tendo em VlstU cs 1':;;V:S ,:.
mente indispp.nsável 11 llls:aJaç50 e: SUl'gl;"~lll com l'Clf.·:;ao ~o enclprlshmo: taçõ('S, indicando aoS Cios. Importa- r,litm. deter~ir,udcs ne,n Pcrt~lr'R n·,'
eKceução dos serl'iços e3pcciftcados. '.e o ~'oelel' S' ('(11ti\"o e aUwl'lza:lo (] d<ll'os, quantidades, com e.spe.:itica"ões r,lst<-!'!:ll nUJnel'o 273. d<- 6·3-55, P·l.
I ...... '" " , .... , " ..... .. .
a~,;UJlllr ês:;= ('~:npl'OnI1SFo.
.
'. elas O'ulnsí'esnectivHs.
.
\>lica da 110 "Diário Oficial" c que '\c'H
. [,EI N.o 1. 235 - D~ 14 DE Nc'JEHEnO
Art, 8,e O cJnn·.a~o de gla~·unt'o.p~c) '" Re!ucãô detalhada do o;l;st.lbui- :lOS Chefes de Seção faculdade de comDE :950
ctel'á c.;;ntel' d!S]:lOSlÇOes, destmando dl- çãO de:sa -gasOlina til~O "avktção".
.>l'll1' malerlili sem necessidade de a'l/llltori2a o poder Executivo a dar 1\ l'etA;,men'~ .~o ~el'''lçO do empréstimo
Sal81 das Sessões, em 21) l~e :'.brl1;,()riznráo :;rtê vinte mil crU'l.€iros ";:~r
par;e C(, r:amo'o l'esultant~ d~. ~xpcr- de 1956. _ Leoanrdo BClrbi'!!ri.
unidad·""- quais i\S dota,;ões Cll r;a:~
l7arantia"do Tesouro Nacional Cl em- taC~l doJ mmério, no quo 101' sUCj·
r,e delas, qu~r para material de :e.
pr~stimo a, ser contraído .pela
dent~...
Requerimento n.l,360,
venda ou c'e <.ISo que estão sendo ou
. prO:fa "In,dustrba e C?,mércto de MI- .Ar!. '9.· O contrato de garan(ía dede 1956
.
que serão €l1t,:egue a chzfes de Sec_
n.TlOS Se. A. ICOMI
'E1'á me,1ClOllara. presente Lei, que o
~,ão, aqui c n(\" Estados ou Terriró.
O Presidente da Repúllliéa:
a'lto;iza fi se! l'eglstrado (l rriori :lO
SOZicÚa o Poder Executivo;' re- rios, e que se!'ã~ aplicados, sepamdJ.4
l
Façosabel' .qUe o CO:lgresSi' Nacio- Tribun>a! de contas, na cl)nforn1:do.~',
lação doe ·despachos alfandegário mente. por sU;ll'Imento;
na!. d.eCl'eta e eu sanc.iono. a seguiut.E'.ldO..at't. 77, lII.. §, 2,· dn OOl:St.ltlllçsO
autcrizandr o desembarque de ga8,0) - Inf:ll'lnar ta.m.bém, detalh:l.
Lei:
.
. Federal, e, pal'a ISSO, elevado :lo d~solilla. da. firmasimportadol'as e ('amentc,sôbr.e a recênte oquisiç:.io
Art. 1." E' '- Poder Executivo auto- bro. 9 ,orazo, ,ltlial dEI! sua publlcaçao
dos portos ele desembàrque em de 2,OO~,COO 'd'êis milh6cs de mJ;.C:a.
rl2:ado a dÍU' a garantia· do TesouI'o. no. ~a1'1o Of 'C1a1. • .
•
1%5.
de ollveira, (\ paiz onde foi feita a.
Nacional a um empréstimo, 'l,te o mon- Alt. lO. A preoente le! ent[ara em
cempra, nome dr vendector e do intec.
tante prinCipal de trinta e ~!n{;o ml. Vlgor na da~a da. s,ua publ1r,:lçaoll:evo(Do Sr. !ieonal'do Barbleri>
mediário,prer,o oJ'iignal da compr<t,
lhõe.s de dólares americanos (0:8$ gadas as dlSposlçoes E'm contrarLO,.
Senhor Pl'esidente>
condições dê .mtre;ra e preços de. 1'0:J5.01l0.0000,OOl ou seu equivalente em
!lio ·de Janelro. H d~ novem.bro de
Requeiro 11 Vossa Excelência, nos "enda aos int"res.<mdns, tendo em v:":.
outras moeda" a ser contra(do pela 1950\ 1~9.0 da Inde!!endencl!l e 62.' da lêrmos do Re:limento Tnterno, se dig- ta a. 1lo? pr;)duçi~de mud2s pchs
emprêsa brasileira dem!neração "In- ltet!ubllca. - Eunco a,. Dutra. - ne solloitar .ar.. Senhor Ministro 'da vlVel'istas nacionai~,·.10 corrente anO'.
Fazenda as segUintes lnformaçõ~s:
9.°) _ PO L;ua. dotação orçamentit..
dústria, e Comé'l'cio' de Minérios S. A. autlherme ,da silveira.
-- ICOMI", com o-Internatiemal Bank
8.1\.0 DEFERIDOS OS SEGUIN'JiES
al' Re!açáo detalhada d'e todos Os r;a ou recul'So·, do D.N, P. V. correu
for Reconstruction and Devellapmen,t.
.
."
d,espaehos alfulldegál'ü:is 'aut0J;jzando q' despesa, :0 'lO re.speotlvo· mOl1tan.
parágrafo únicO, O Govêrnobrasl.
Requerimento n. 1.357,
o desembarque de ,gazollna "premlun" re, e por qual (; prccesso, se p01' coleta.
1eil'o ,ficará subrogado nas warantlall
de 1956
'comum, aviaç::o e de outres tiposes.de preços ou ."excluslvidade" e com
l'eals e outras que· a Indústria e Co.
' . peciais,.
.
aprovação ou. !utoriz~ção de quem foi
lUércio de Minérios S, A, - ICOMI
Solicita ~nfor1nações' ao poder
bl Relação. das elas, Impor~aóOras ~elta a.'àqu!s'cão de ulna camlnhone.
dará ao Interna,tIona1 Bank forRe.
• Executivo sóllreimportação ele ga- indicando quantidade, tipos e I'espec. t& m~rca Dodge, ora. em sel'vjço'-d,'~
con:tructlon .and Devellopme: It.
solina.
.
tlvos ,valores em dolal'es, ·em 1955
Dlvlsaodo Fomento, sOb. chapa of!.
Art. 2.° O produto dêsseemllréstlmo
'"
c-) R.elação dos portos de d"~l'nlbnl'- oial. E, ainda, caso a dotucãc ou re.
será destinado a financiar ou.provei(0:0 SI'.. Leonardo Banlerl)
Cjlle desses produtos, em 1955. . .
curso tenh. sido d~ outra dotação ou
tamento >:Las jazidas de' minério de
Se;1hor Presidente:
Sala da Sessões, em 20 de !lvril de sel'vi~o, citar o. têrmo doe transferén.manganês, exlstentE'S na região, 40 1'10
Requeiro a Y. Ex. n. nos têrmcs do i95B..... Leonardo BarNerL
cla OU cessãJ, corri· a neeessária cõr.;a.
Amaparl, município de Ma capa, no Hegimenro Interno se digne sollcl.
pela Qual reterldG veículo tenha sili.o
Requerimento n. 1.. 361,
incorpora-do a acervo da aludida Di.
Territói'io Federa·l do 'Amapá constl- tar ao 81', presid~nte do Banco do
,tuidas reSeI'\'(ll; nndonais pelo Decreto- BraslJ as .;enulntcs InformaçõeS:
de 1956
visão, bem como informar.se a Dlvi.
Ic! n,· 9.858, àe 13 de sete'llbl'O ~e
(L) Relaçã~ o:ompleta de impoltas1\o está. adqUirindo ou pretende ad.
1946, e objeto da escritura de revlsao ções. a.utorlza.:hl' por· aquele órgão, no
Solicita informações ao. Poder qulrir veicule.:; para o transporte ~-a
de contrato, celebrado em 6 de JU.11ho que à;z respeito a gasolina CJmt.:m em
Executivo sôbremateria! adquiri- r'"5."oa1 e material no corrente exerCi.
de 1950. entre <;Govêrno do dito Tel'- 1955.
' d o pelo Departamento Nacional o:io, dado todrt os detalhes.
ritórlo e a emprêsa a qUe e.e refere o
.
. _
da Produção Vegetal.
Sala das ~e'sões em 23 de abril de
art, '1,0 de.sta Lei. no 21.0 Oficio 'de
Õ~ Rn1ação completa de 1;:'1portaçoes
(Do SI'. ""."ota .Agular)
19S6, - Deput:'ldo Frota Aguiar.
NotaS do Rio de Janeh'o, SeRlllldo as autorizadas por aquele órgoo, n.o :tue
•..•
'"
.
bases e 'a autoriza.ção previstas _no ·dlz. respeito ~ gasolina tlp) "avião",
Requeiro que, na forma regimen~
. Decreto n.o 28,162, de 31 damalíl de, .Pln 1955,
.
tal, sejam solimadas ao SI'. Ministro
,~S2,
1850.
c) Relaçáo completa de .\'T1Ilorta- da AgrlcUltur:.' l\,\ sesuintes Informa·
§ 1 O pl'oduto do empréstlm" será ~ões autorlzada~por aquele ór~!í.o. 21oçties:
". .
.'
de 1956.
up'lic~do sob flscallzação do Govêrno que diz r.e.speit.) à gaeollllJa"premtum"'1 1.°1 - Qual o material adq1.\irldo
Wedel'lll • IIJll,S obras de aproveltnmento e outros tipos especiais, em 1955.
pelo Departamento Nacional da pro.
Solicita, ao-Poder
Executivo,
Ic as .·.az
" j 'id as, nas h ISt aoIaç õPs . dum'
.
'dução Vegetupol' Intermêdlo da m·
relaçdo dos derivados de llettci)l!o
e·
d) Relação das j~l'.',ll~; f imllo...-tadaras, visão de Fomente da Produ.ção. Vege.
'. recebidos 1lelo Departa.mento. ·Na.
pôrto, c. locallllll-r-Se na margenl tr- quantidades, em ('..sl)~iese dÓ!l\res. em tal destlnad à revenda à conta da
cianaZ de. Estradas. c!e Rod:lgem.
\l~el'da do ~'hlo Amatzondas. na .conts 'dua- 1~55, nOlí, casos clta';;O! nos. três~:e_ls ootaçã.o orça~nentârl9 e da conta to.
no ano /te lO!!!!.'
.
~a<l e apare; amen o
e uma cs ra
ll~lma
. ,
' d B Ii
i
'ele fel'ro que aparâ as jazidas ao pÔi·tO, " ' ,
tatlvll no. Batl~O o ras mov men·
tDo SI', LeontU'do ,Bllrblcr!)
"1l01 a extcnsllo que' f6r :lecellsâria, e)Dlscrlmlnaçâo das quantldade~ de tada pela aludida DiVisão, no perlodo
. •
I'~m cOJr.o· noutras conexas com a dólares aelqull'idos em lellõ~s, .na.· ca- de 15 de outubrc a 31 de de-rembro de
Senhor Presidente.
,;t 'ailspo te e embarque do ml- &egol'la respectiva, para ImportfH;âo de 11155;
~uelro a Vossa '. lilXcelncla. ~
;;6rl~:1
r
.
gasolina "premium" e de outros tipos'
2,0). ""' Qual o matErlaIadqutrldo por térmOI do .Regimento Int~I'M, le dl~.,
§ 2,. O contrato de empréstimo de- especlalB;
,
_&.quela Divlsá o do D.N .P. V.. para nelOUcltar ao Se!lhor Ministro. ,Cia
v3rá. estabelecer nOI'11lM r6bre a ve· ,Sala da,s Sessões, 20 de abril de 1959. uso dos seus próprios servleo.s. à oonta .VlaçAo e Obras. PUbllcas ilIl s~gum.
l'lfieaçãO, pelo Govêrno' Fetleral, da L-eonl2rdo ,Barblerl.
dali dotag6es !ncMdas no .p1uo dt tcs lnf.ormaçGes:
.,, ,
••
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Requerimento. n. ',369,
('.1' 1q"'
__ ~

Relação dos derivados de pc_IOarvllo e Mineral do RJo crande, as,
ri' co recebidos por arJt:0]e !\<li'listé-! ~ respeito ti) as~unto? Q:.Ial a SUJUçao

tr~t

e, espec·almentc. ilc'" r::,'

0,

t

'1

c.ada ao mesmo!

.
Ple,l:il'io, abril de lD56, -

rr-cnto Nacíonnl de ES;l'~'c:as P"'R:l-.
el" ~cm em 19;:5:
' ... ue .•c- I Mal'tins Vianna.
/)) Relaçno.. dos. óroiíos fOl'l:eceek-1
rr"., p "c'pectivos precos::
Requei'imento n.
_~n'n o dC1S Sessões, em 2r de abril
de 1956
de 19.5\). - Leonardo Bnl'b:eri,
""--

'

Rer.,uerimentn n, 1,:::~~.
-,,de i 955

.

. Sr 7!c::a lll'CrJ'lryrii"' c.u Pod~r
F"". ecnt.iro sobre o t-netitut» 'rac-

e~Hl0

~Pt1d"

-"
.
souctt« iI;lol'1J1!;Cü~S ~o PoJ.~1'
'E:r::cutivo sôbre o (,'.I'qnil;aman1a
dop,'ocesso n· u .289.111-55, rcnütio
ao a~mento do n:ime1'Ode ca.rgos

,Id:;;iio

1.366,
.

da fiscal de

b)

a rcsieito 'dt? C,-CQllles

QUill.'l, d_eta!hadamentc, os. re·

CUI'~OS que Sel"IO empregados na exe-

cuçâo d,e tal "Plano. Quinqucnnl" se-

paruz amente na parte ela construção

e na parte da pa vimcntuçáo ,
~~la das Sessoes, 16 de abril de
19~u. - Vasco Filho,

Requerimento n. 1.373"

CO;/51lnW • ..

.

SJlicUa infonnç:.:'5cs ao :'oàcr,
(DoSr.. l'\,üg'ê !'i!l'l'el,'u)
Exec.ut.ivo
sõb.rc a. Icopiaçem. .c.·om-I senncr Presidente:
..
I
~u.sona a a lnlP.or. .rtçelO cc "lmes · Rzque:ro., na forma. l.'e~imental e
virgens,
OUVIda a Mesa.. se SOIJCltem ao Poder

,Do Sr. Aurélio Viana)
l
S2nhJrPrcsiden:c.'
tie aaSOUl1tl.
Requeiro a V. Ex.", na forma regimental, sejam solicitadas ao :SI'. MIIDe Sr. Leonarc!oB::l'bicrl)
uístro ela Fazenda, as seguintes 11:·
. .
formações:
'Jenhnr Pre,idente:
a: Qual o critério adotado pelo
R
.' ,t:l(1vri!"~ a Vossa, E:-;C.01[t1c'n. nos Banco do Brasil -. para a copiag2m
t~nnn~ rto. Re\Yimpnh
Interno, se compulsória, no país, de acõrdo com
d''''l1~ 'O!lClt'1~nO Senhor ,j\,linlstro do a 156," Sessão Consultiva ..Ia Co.
T'·~b1111O. Tn~ÍI.~!l'i.'" e cornércío os missão CJnsultiva com o .Extel'JOl'
St'l'lli,.,~...S il1fDl·rnn~õr.s:
que estabeleceu que.u partir de 1 de
a' f".P o Tnst;tmo Tec'1i~'-,ló,':icl1 está janeiro de 1953, as cópins dos nimes
"-;0"°"'""0 nara examinar 'e medir em 35 mrn . preto e cranco e .16 mrn
n·p'""d8' de~a,nlinarl.cl'!Jl1barca_ seriam feitas no Bl'asil?
d~~ rm nossos' portos.
bl porque fJI reduzida para 5{)'70
b' caso afJrmqt'vo, se rsses exames a copiagem no Brasil?
.

,. ~"ln"l'jr.~

Abril de 1956

de 1956

sottci:« informações ao 'poclar
Ea:ecll./.ivo sóbre o nwÚvo ela proi.biceio de ato pliblico cmhomena-

Executivo, através do ,\1Jn:scé!'io da
Fazenda, as seguintes ínt'ormacões:
1. ,.0) O processo n.o28;l.111-5·', rere"
rente a aumerzc de cargos de fiscal
de consumo, foi arquivado?
2.0) No caso POSltlVO,O funcionário
que determinou o arquivamento eí'a
competente para fa~â-lo?
3.°' Quais as razões que motívaram
o arquívamcntos
.
Sala das Sessões _ Rogê 'Fe1'l'eil'a,

gcm ao rLniverseirio da Repliblica

I

EspG.n lola, em .Seio Puití»,
[Do 81'-. P.ogê Pcrrcíra)

li,

Senhor Presidente:
. SOlicito ao Poder Executivo através
"d o Mini
,. • s.t"::l, o d a J us t'iça . as seguíntcs
..~1fo.,m~.ço::::.i,.
.
1.0) Qual a razão que levou' o SI',
Mmistro da Justiça a proibir o ato
público de comemoracão do aniver370,
sàrío da., República ·Espanhola em.
ele 1956
São Paulo?
'
. 2,") Em q·Jedisp.ositivo legal baseSolicita in/c1'1naçoes CIO Poder ou-se o SI', Mlnistr9 cn 'Ju"ti9a para
Executivo sdbre o paga"nlcntJ ao evitar a conlemoraçaop:'0lJ10Vlda pela
pes~oal da Verba 3.
Colôn:a E5p~~lhola de São Paulo? ..

R.equer.ili1ento.n.',

feit.os:

rI
I:l0la~? D rl"r'.llJada do" exames BaC) Qudalgo crlltél'IO esr·ltabellecido.pelo
<Do Sr. Ad)'llo Ma:'tlns ~Tiina)
Justificativa
rc',I'-,d"' em 10.5;;.
. ,nco o rasl paJ'a 5{la Izar e con·
•
trolar a coplagem compulsória?'
Senhor Presidente'
. Todos os anos,11-o dia 14 de abl'U
~"'" das RrFsõrs, rrn 20 de ahril
dI Qual o montanTe das llcen~.as
O deputado que é.Sce subscreve vem o Centl'o Gallego, o periódICO "Demo:
de 1~56. - Leonardo Bar 1iieri.
para importaçã~,de filmes ImpI'essó5, na forma, regimental, sollcital' á V: crac~a Espanhola", e as 'entidades deE~tl'angeil'os, ~~nc~d:dos pelo Banco do E:.,o se d1gne de dil'l:;ll'-se ao SI', Mi- moc,áti~as comemoram Q;.aniversárlo
.Brasil, desde aquela da~a até noje?
nistro da Agrlcul!ura, ped,indo lnfor- da Republlca J!?ipallhola,
.
.
r.e~lIerin,p.nt(\ n.
e) De que forma são concedld'ls aS mar do não pag'amento do abono e
Esta. Comu;sao q~e representa os
de 1,956
Ilcenças. Ccm ou sem coberturll cal11- do sal:ir:o famflia, determinado pelo sentlmelltos democrattcos ·da Imensa
Soliei/a il1(crmacões ao ['orZer bial?,
.
art. 1.0 e seguinte da lei n.O 1 765 maLorla dos espnnhOlS que vIvem no
F'xecutivo'ôbre G in.'IC'.laclio dei
f\
Que providências adw)u a de 18 de dezem~ró .de 1952, ao pes~. Bras!l, havl~ soIlc!tado e obtido /lo
. l1.mms ~o!~toria,./edera;s, no Es- SUMOC para, o estat,elecime'ntJ .de soaI da .Verba 3,em exerclcio em adesao e palticlpaçao a 'dlta Jornada,
tado do Par.aná.
uma política definitiva. a respeltoce Pórto Alegre e, em' geral, no Rio d.e. 29 deputados. 37 Vereadores das
(Do .SI'
' .'
câmbio para a imlJ01'tação de fllmes Grande ,do SuL
C~mal'asEstadual e Municipal de .
virgens, malé:'ia prima, aos laboratóPlená:rio, abril de 1956, _ Adylto Sao Paulo, além do SI', 'Prefeito LIDO
. ' Ostoja ROg'lbkll
Rcnuélro, sejam. sollcltada.~ ao Mi- rios nacionais, a .fim de ser cumprioa Martins Vianna,
'de' Mattos e umerosas pel'Sonalldac\es
•
brasileiras e. espanholas que, conjunt'!'stér'o da Fazenda; as seguintes in- a Pol'tarla qUe estab-~Ieceu a copia.~em
fúrmacões: .
,..'
compulsória, no Brasil·?
tamente, se dispunham a render ho-'"
'. t 1) Guais têra sido as providências , g) POrque, existindo no Brasil, la,de 1956.'.
urume~agfees~tl asdemlfolcraticia espanhola em:'
cmad3s pelo MinL~I"l'lo no sentido Iioratórios de .comprovada eficl'in~la
.
."
a Ign co. va.
de. In~ta18cão, ao .E~tad" do Paran;\ técnica, comprados. aos melhorcs do
Solicita injornlaQões ao Poder • &!3te ano, antldem{)cràt!.ca;n;~lJte,.
dol~ 6~novas coletoria..~ federais. cria- estran;eiro, e repr~.;entando êres 11
ExecutIVo a respeito do regime de homenagem foi .Impedlda violenta-.'
<:Ias pela lei n." 2.584, de 1 de setcm- base da indústria cinematográflca
t':,aballto sem àcscan ••o a que es- ,mente pela Policia Pollticllde . São brl' dl' 1955? .
braslleira, a percentagem da c.oplag'fi11
tao sujeitos luncionârios. da .Es- paulo, cumprllldo ordens do Minlsté~
',21 . O Ministel'loiá ~e~ermlnou a compul!ól'ia não fOi, ainda, elevnda
trada. de Ferro. f1e7ltraf do Brasil. 1'10 da Justiça,..
'.,
l1\str'huicão; .1\' Delel!'acia Fisc~l do para lDD%?
..
(Do Sr, Queiroz FiÍhO):
. 19~:,la _da~o.:rs::~;'ei;~, de ,ab;a,. de
l'rt"aná. com. sede em Curitlba,. dns
h) Em que .câmbio é feIta .3 re,v~~ba~ nec~!'!'~rias para ~pa!!:amen- lJ1essa de rendas e participações, para
Senhor Presidente:
.
to do~ alu(luels. das..nO\'as coletlJrLas, o Exterior; dosfllmes.estrangeu·os,
Na conformidade' dosdisposítlvos
, . ' n O n. . . ,
p::tra ~ comora dO'mllblliário e p~ra exibidos no BraslI?,
reglnleDtais, requeiro a V. Ex,a que,
.
de 1956 '
.lI:aqUlsiçâo do material '1e consumo?'
I) QuaJ. o montante., 'dessas rend::s oU~lda .a·,Mesa, sejam s o l i c i t a d a . s ' à · ·
I'
,~:' ~ Que época toi fé!ta eS$a. eUstri- d~ 1953, até hoje?
.:
Estrada de Ferro Central do· Brasil '.,. ~ Solicita. injorma.cões'aOPodlt. '
t ·.,:!lu .cã.n ~ ~m Oll'nto mnl1t8cssa '/erba?
jl' Quantos dól[lres for:11n eonce:l1- p.9l''intermédio no .M·Inistério· da Via;
xecut' vo a respeito 'da' paUa'd~·
. ,.}; .i?ualn. ct·ltêl'ioadl1.+adn.!,~IC'-M~- dOR pela Cftrtei"ad~, Cãmblo_ dOBancOçao e \ Obras públlcas,· as seguint~
r.~gulame1.taqãoda Lei
2,604;'àe
.n,!',:érlo para annmea~áo de> P~S8,1?.J do .fIl'asíl para a Importac.ao de fll- Informações:
. . '
17 d.e seteinbl'o de 1955•
(Do .'Sr; ..Rogê Ferreira),
. ,·lnc1l!'''lpnsável 'lo. funcionamento' des. mes virgens, para cumprimento .da '1) Quai o número e, a categoria
.sal' coletorIas? .'
'. ,
Portal'ia, desde a sua .publlcaçã'laté dos funcionários da Estrada ·de Ferro
OtlE'lra o Minist.~riol'e{n'ê~e~ a l'e- a data de hoj~? _' _
Central do llrasll.'que trabalham iilinSenhor 'Presidente: c.
..,"
'
k) As licenças de·"lmpol'tação pOl'a terrup~amente,..sem gozar léria.s l~gals' Reg~eil'p na forma regimental e ou~
Inçá'" 'dos funcionárlostransferu!os e
-r:nr",eados para'.~ referidas'. ec-leto- filmes estrangeiros impressos, 'são durante o ano?
."
vida a Mesa, se sollcitem ao J:lotler
rIas.
'.,
.
' C{)ncedldas por unidade ou por qUllll.?
2\ Qual o número e' a ..claSSificação Executivo, pO.llltermédiodo' Ministé.'
. S~.1'1 das Sessões, em 13 de abrlI
Sala, das Sessões, 13 .de abril de daqueles que tlnbalnnm sem' ter.·o rIO da Saúc:.: ,,'-seguLntes IUfilrmações'
ele 1956, - Ostoia ROQ'Usld,
1956. - Aurélio Vianna,
descanso legal 'dos domingos e diàtl 1.0 - Tendo disposto ó artlv-o
_
'
feriados?
.. .
.'~ . . " da Lei n, ,2.604, de 17 de sete,"bl'o de.
1.365,
n.
_3) Qual o numero e a classifica- 1955 que "dentro em 120 (cento·e vln-·
d 1956
d '1956
~ao
dos qUe trabalham sem gozar fé· te)' dias da públlcaçâo dn- presente lei
las nem o des.e:J:l1SQ dos domin~ose o Pc:ter. Executivo balX'arã'orei;l)'!e~ :
e
.'. "
e.
Solicita in/armações ao Poder
Solicitá. Informações aó Poder e~\ados:'ll.s
_
. . ,.... tive' ,r~gu1amento", por qUenl~Uvódlc.,·
Executivo, a respeito de carga ;ulExecutivo sóbre '08 descontos em nm ~)l~do
razoes que detelmlna- r,orrido·êsse lapól' de t-emp,o, p.refe~
gac!rtinsalubre..·
j61h.a. dos func'iOn~rios da .Estrada autorIdade Çela,~~~o~rUcla? De que 1'1do.r.egulanlcnto a!lldanão. fo'lr>ubll~
M ar ti ns V
I'
de Ferro Leopolc!ma..
sala d~'
. Q' u~
. i
. 'F'll
'. cadO?
. ' '. .
(Do.' S r , ,"'dni
, . o •.
anal
' .
...., S6'
. • ssoes. .,..
roz
I .0,
,2:0 ':"'Qual o responsavel "
'ltI res}lQlí'-.

1.;364,

Requerimento

n.

1,371,

Requerime t'

'1 .374'

n,

15

RequerimentoÍl..

.....

'.
'..

Requerimento

i ,3:68,

i

:2

R' ,

(Do 'Sr', .Chagas .Fréitas)

Senhoi· Presidente:

. O Depulndoque êste subscreve~vem, S
.i
com ~_amparo .no,Regimento Intf\)no ~ enhor'Pres.. dente:.

.

sávi!ispela falta decuinprlm~nto'Q:)'
dispositivo legal?
:9.0 -·Quafs Os motivos-da iemora?
,
Sala 'das séssões em 'Í8' d'e a11rl1' de
Poder. 1956 - RO!l~.Ferreira.

eqye.rimenton.,
1..,372,
. .'

..~

desta pasa de COJlgTess5 Nacional, so.·· Re.queiro a Vossa Exeelenclasejam
" de 1956
licitar à V. Ex.~· se' digne de dirIgir sollcltad,as. à Estradn de Ferro LeoSolicita 'Infol'mações ao
. se ao 51', Presidente ela Coiní.s.sâa da~oldt~a'lor lRtel'mt~o ,dlO fMinist~rlo
Executivo s6bre Cl lOPlano Qllin-.
. JtLstij'cação
Marinha :Mercante, pedIndo as se- a
aç o, asseg)ln es n ormaçoes:
q!lenal" na pate referente. a cons,
.
I
.
i
guintes informações:,
a) por que motivo no cheque .de
trucão e pavimentação 'de rodo- .. A Lei n .. 2,604, de 17 d'e ietembro
"1.' Já fr..: inclufdo' O· saJ, conside- l'ecebllJiento dos· funcionários 'da re·
vias,
. ' . de· 1955 regulouo' exerciclo' daénfe!'-,~
radoC<lmo carga fnsalubre pelo' Ser- .ferida. estrada, sãoencontl'ndos os
,
magem.. profissional no pais.'
;,.
Jjçode. Higiene e SegUl'itnc.a do na- .d.escontos seguintes:
.
iDo. SI'. Vasco ~lIho?'·
, .
balh{),na Resolução.dê n:o 1.224, Cio
1) . "Contribuição. de'. 7% para
li
Senhor' Presidente:'
Dispondo emnórmas ger~is: sêb'l'e â
Soletim: n.O. 179, da. Comissào de.Ma-, Calxa'
. ' .
. . matél'la deixou as . particl.lal'lda:teo

~e~;::;t~~sitlvo,

nÚl11er~

i,'.",.:.:: :1112holl
e a-data
'," ..1If'llll.tLvo,

bi~~~U~l~!~~~tv~~~;e~l~~~~~1~~: ~~~saed;rj~~~~~~~I;~.~'lfeWx~~cd~gl~~:

quais o
2) Contribuição' do IPASE;
. '.•
do resnpctivo ato?-Em caso
3) Impõsto Sindical;
. .'
. ' .
. .. salllellte' '0, pra~'o de 120· dil,ls,dentl'o,'
porque?
4) Jóia,
. .. .' ~-.1I.) Quais asrodov!as in~lufdas:l'o do~ quais o mesmo deveria 'scrpúblk'
';':.
. ,3,0 Qual o trMamento merecido pelo
b) Desde quando, r.espectivamel1te,. ".Plal1oQuinquenal" aprovado .;pel~: cado.
.....
\" . Ofício !l,o 2R-56, dt}' Sindicato CIOS Es- vêm sendo cobrados os referidos .eles- Senhor Presidente da Repü~llca.o\':t!'a
O regUlallJelto SI'. presidente COU10
", '.Jlv~dores c .dos Tra:a!hadon's ,em c,ntos, -' cltaur-:s. F,~eitas, .'
Iconstrução e. pa:::a pavl:llentação;'
complemento, que é, dós .:isPJs~t'Lvos·

I
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Quinta-feira 26

DIÁRIO nn

r.nNr.RF.~S() NAr.IONA'~

'(Seç~e'n'

, J.l)rl' tle1956

Requerimento n. 1,376,

1. . Em que data foi contratado o
Sr, Armando Duarte Rabello para
exercer as funções de Coordenador
Scliciu: injonr..açõcs ao Podc/' do S,N ,R" qual e prazo de duração
E,.:cw'it'o .u/J/'e dcsapl'opriaeriOlie do contrato, quais os seus vencímeniCl'Cr..~S i.'!!lados em Canoa~, no tos c qual o ato que autorizou a loRio GI'a7tfic do Sul,
cação de seus serviçns? (Anexar cóptn
Ter.do de,"orrido o pl'a~o le:;al de
autêntica do ccntrato) .
120 dias, sem o Poder Executivo cum(:Co sr, C,'cacyde Oliveira).
2, Antes de ser contratado, qual o
prlr o d,ispesto no al't~go 15, U'T:~. que
senncr P;'esl~ente:
cargo que exercia o citado funcionáo mesmo ,explique as rnaõcs da d emoOs deputados, mrrascrttos requerem rio e os respectivos vencimentos?
ra que vem causar evidentes ,pr:;l1'ZCS,
r "t- '.
o ínt
",
3, Quais as providências de ordem
aqueles profissionais,
!;~~~~~sSOa~Cl ;~~;r a~x~~~~!;o~'at::~~~ técnica tornadas pelo citado fundodo Ministério da Aeronáutica:
nárío para conseguir que os trabnn,
1) Se é exnto qUe o Mínís.ério da lhos rercrentes ao VI Recenscamento
ACi'onO:;utlcadc3apropl'iou, em 1949 ou Geral do Brasil, que cstavam prevísele '956
195J, terrenos de propriedade da me- tos prn-a terminar em Dczembro de'
nor Rosa Maria Barreto e da sennora le56, fícnsacm concluídos em fevereiSolicita. mtormccôc« ao Poder Assunta Barreto, situados em Canoas ro elo mesmo ano? (Anexar Relatório
Execuiioo sóbl'e os motivos que le. IRGS),
hístoríando todas n,smeclidas tomavaram a Inretont: c1!t Aeronáutica
2) Em caso afirmativo, qualsiêsses das), ,
Ciuil a proibir que Os aviées dee terrenos, suas dimensões, valor dado I, 4, O referido funcionário compar eEmpn!sa
Trtuisncrtcs Acro. a'c la um e localização deles,
ccu como reoresentante do Brasil aS

da lei n , 2,604, interessa vtvan.cutc
tóda. uma classe de prof íssiona 's que
se encontra na expcctatlva de :nc','t:rl:IS
que terão evidentes rcüexo., n~ direito do trabalho prlnclpalmell'c em que,
tões de salários,

-Peqúcrimento

1

c.e

1956

',375,

I

de

das, ao titular do~inistérie da Via-

ção e Oora! públicas, com a possível
urgéncía, as seguintes ltlforl1";':ões:
a) se ao pessoal da Rédc r...... .ovíá-

lia do Nordeste,entidade dc n.uureza
autárquica (lei 2,543 de 14-7-955) ioram apacaoos os dispositivos. co artigo 1,0, da lei n,02,284 de 9-8-5!, iregulando a estabilf dade do pessoal extranurnerário mensalista da União ,e
das autarquias):
"
bl se foi erganlzado " aprovado o
Quadro do Pes,oal da R. F, do Nordeste a fim, de serem atendidos com
maío- brevidade os beneficJes da lei
n« 2.'745 de 12-3-56, que dispõe sôbre
o aumento dos servidores civis da
Umãc:
C) qual o crItérío adotado na elaboração do rorerído ~uadr0,
d) quando será feito o pagamento
ao referido pessoal ela R,F.N.. a tendendo aos novos padrões de sal:'.~i~~,

17~'~Td~deH~~si;I;~:~~~~le~~ ~i~~i~ar en~id~: ;:J~; ~~;~~~~s Ce~~oD~b;)tL ~~~n~~:sA~;~\!g~d~; ~~;teE~~1~0~0;;:'~fê ~~m~~~~O~~l;~~~~l?j;~ 11;'ei~;~~e b,:CI

e
e K1<, ou por quais,
do plano do Censo Deccnal da Amé·
e) a razão de não terem sido elabo4) Qual o objetivo e os motivos rica, de 1960?
rados e aprovados, dentro (o p-az<'
(Do SI', ,M arcos Parente)
cla'cle""llroprlação dt:soes terrenos.
5, Em caso ~f;r~latil'o ao item ano previsto no art , 14 da lei n." 2.5~3 ,de
SI', Presidente:
5) Quais os térmos do decreto de terror, qual Q ato que autorizou aIH-7-55,. o Estatuto do Pessoal e Qu aRequeiro· na 'forma regimental S~- desairopriacão. o número dêsse de- sua idac!u~.ndo se veríüoou tal via- dro do. PessoaL
jnm pedidas ao.. Minlstérlo da Aero- creto' e da;a de sua publícaçào.
gemi qual' o temoo de sua permanênSala 'dasBessões, em 19 de, a!:~i1 de,
náutica 'as seguintes íníormações:
! 6) se foram lavadas a efeito as cía nos Estados Unidos, qual R quan- 1956, - Armando Lages,
,
'
lobras para as quais fOI decretada a tia. dísueudida em dõl:tres para SI'''
1.0 - Os motivosque levaram :I Di-' desapropriação e se, para esse nm, viagem'e manutcncâo e quais as' co1,380,
retoria da Aeronáuttca Civil, " proibir foram utilizados também, os lotes lO, la1:ol'açõe~ DUC apresentou, como deele 1956
que cs avlões da Empresa deT)'RllS- I 11, 12, 13, 18, 19 da quadra CCC; 14 lezado rlo 'Bra<il. pata o .sesenvoívíportes Aeronorte do B:'asil conttnuert e 16 da quadra DDD; 10, 11, 12, 13 tr.!'nto da técnica ccnsJtsria?
Solicita tntcrmacõcs
focZer
CI baixar na cidade de FloriRHo rC' da quadra LL;'-e lote 5, com casa,
6, Com (1 encerram~nto do VI Re·
Executivo sóbre o c07l.11Llr:cl.) t. o
Piaul. como vinha: fazencto 'seis nzof da quaw:Q NN; lote 21 da quadra' censeam'entn Gerar do Brasil ea. conc~nsul honcrár:o de Blarrilz,
· '2
. -~r
sequente extinçrn (io.S.,N.R" o menpor semana·há c~rca d e
anos,·
., < ...:
, á i
ti
incu
(Do sr,' Aliomar Baledr8)
,
Em qualquer ca.,o, quais a! á,'eas elonado·· fUnClO" r o CO:1 r.Utl I'
2,0 _ Se a- Cruzeiro do Sul S, A" utillzad,,~ (;eiuai~ as 9ue foram julga-· la(1o ao !EGE?,
Sr, Presidente:
goza' da exclusividade dosszr.vJ.t:o" Cf'l :da~ de~l,lcceEsir;~s 8:juelas, obras.
7, Em ca;o nf!~mntlvo aO Item anNa fC:'llla da 'legislaçãoe:n v:gJr,
l'otaTel'ezina"Florlano, teve"no ca:<J .1) Se e vel'clac:e que ,a fa1xa dnque- teriol', qt!n1 fi função 'queexer~e requeremes a V, Ex,' que S2 d:g::'e de
.'
basc aél'ea n..o foi nem será, mais atnalmer'te, com ,os rcspectlvosven- sollcicar do E,;:mo, Er, Mln:st:'o de
afirmatlVo. :'
~onstrufda naquela,. citadas quadras clJ)'ento.'?
" 1 d Est~do das. Rel~ç5es Exter:or:3 .infor·
~'~f
.,~
"'al~ das S~ssõe5, em .17 de abri
e
~b
i t
•
CCC
L t ,:~"
a) CI form,a dessa conces~ãn 'e os dis-_ ' " DDD
,',~'
,e, L>.n., o ' . "
_."",
m~zoes 's" reos S'2gU n es assun.os:
ositi vos legaJs l! régulamental'e' .que-' , S!Qur.!s. as 4",as !ealment,". Utlll- 1~55, ~. Cel~o' P~c;anlHI.
'I) 'E' verdadeira a no:a do "C:irio
P
", I ' . '
. ' s"
,.zadas ,para a.'reahzaçao das. obras,'
de~Notlcias", de'-hoje, '4," llig'ina. se111e ~~Ivl!am de fundam~,n.o;
"
D)' Se é verctade/lr:eo'decreto
Reqt!el'ir,p,ntl' 1', 1,378.', gl.nde a qual a Sl'a, Almzz oS'cuto
,
.
_, ' I
,:;0,303, de 1951, I..: vogou o atodaque(:1} 195G
_,,~,4'1lor de Heren, nomeada par1' o
b)as ol:t'lgaçoe~ as.sum.,111~. pela Em- J la.desapropriação, E quais os térmos
,
c:t!'gO de' e{)nsul Mnorá;lI) em E'::tr"
"
Solicita in formações (10 Pod"r r;tz, é casada com escrallgeiro?
pl'êsa, 'C?nCesslonaria Incj'l~i\'e qual1-lc'êsse decreto,
to ao .num:ro: é1e viagens s~.manaisnal 10) e~évcrdada aue p6st~riolmenExecutivo $ôbre l'a!l!l7l1ento
de i 2) .No caso afirmati\'o: ai q:J:41'a
l'eferida .1'Ota.;
,
; . ,.' te fel' publicado' n decreto 35,461, de
subvenções eX7roordinários, desft- nacio:Ja!idade do' marido daq\tela se·
1
0'-,3
oi: à prazQ de vlS'êncla.,da C(l. nce~sãó'l 3 1"1
revocatór.,~o do. citado .. '
nada,. ber.t,ida,dcs .cd}adas no nhora? .D) pelo direit.J
po~i:i';o do
3'1,954,,
'' .
Estado do Parana,
país de domicilie do' ca~al CU p,'{) da
3,0 -, Se c:s órgãos compe~-ê:ntes.da_, Íl) Qual a verdãd~lra dettinnç~o
'"
11acJonaUdad-e do marido, cons:n a a
quele Ministe.rio "lá e.labOl'ar~m 'ou cô, feit~ das' cuadras ecc, DDD, .LL,
(Do SI'., OstOJa RoguskJ)
IespOSa brasileira a sua c:daà::l::a?
tão estudando algum plano jJara cria-NN e KK, já citadas? ,
Reouciro.' sejam sclleit~dr, ar> f'o-' Qneira o SI', MÍllistro menc:c~1~:" os
ção ô'e ,novas linhas, de av:õesoua
12) ,se 'é verdc:de que servidores da dcr Executlvo, através c',., Mi~1Istc=lo texto~ legais, vIgent~s I,opals ,d~ ~o-,
ampliação das Já e!listentes 'ViSAndo 15,a Zona Aérea e alguns pártlculare~ da Fazenda, as seguintes inforn1asõe~: micll;e e no, da n~c,onalidac'e 0,0 con·
ligações mais rápidás dangião Sultin se' apossaram daquelas áreas. e . ali
l,Q _ Qual.< G, et"t,ida,j<:s c"l'.'lrais, jUge-da Sra, 'Almee 'S, M, de Hccr~l1,
Piauf com a <iO,Norl'edo ~tMo e o J construira~ suas' l1rÕ;lrJas casa~, l':m beneficentes, hOSj)!t31al'es e a,q't~n-l 3). QURlsas outras ~e,se:s gue
l'cstante do pa.ls'com o aproveltam,mto" ca.<o negatIvo, a que titulo os. ditos clais, do F.stnd-'l do paranâ, dsvlda· atualmente exercem ftll1çC'es Q~ co~
,dos' campos, de peuso recentementé! se}'vldorcs ,se. encontl'amocupRndo mente regi'tl'cdas no r:onselho ~a',1 sal geral honcrá:rJo embora, est~ng().·
eonsJruidosnos MunJcipi;)~ p:àulensesl' .aquêles t.el'l'enos, e seo MlnJstério da cional doServ!ro Socra!. co.,tptr".,la-ros .ou, casa~Q7 com estral1g,eil'a? Há
de 'Uelras, Gllboés, P:cos,J3icós Oru-, AeronáutlC.ll autorizou legalmente es- 'da<; nos orcamentosfederal~ dp 1951 a' ora~ll~lros ldonec$ domICilIados nas
ui e S,Raimundo Nonato\) êste em sa., ocupaçao ou \'.endeua êsses ser- 1955, incluslve, rue deixaram M t'ece-l cidades 'onde estrangeiros fU:1e!,ol1::lm
vias de conc1us!io os quaÚl emb<lra já ,vidores e particulares os C!:ados ter- bcr, a'té à p~e,ente d~ta. :>. re'llectl- co.'110 cônsul' honerâri~?
aprovadas. pelo' referlaoMinistério, renos,.
.
,',
\'a~, subvp,.,riípsextrao"dinârías?1 4) ~ua1s as cOlwcl1lencltls da criallil.O estão sendo regularmente utlll•. 13) se o Mll1~tél'lO da Aeronáutlca
2,' -Quajso~ motivos oúe deter-I çáo' do cOllsulado geral honorá:'io em
"l'onstruiuq',lalqucl' pr~dio ou fêzqual- minaram ,em eqda. ca.'o,. a r~cu'a el Blm:,l'itz, especJalmente tendo em con·
zados
•
.qu2r il1s:alaçtio oficial nos ditos,'ter· p3gamel1to, pe10c Te,ouro Nacional, ta: a) o número de brasileiros r~di·
,4,0 _ Se as Empl'ésas Panar do renos, 'Em caso afirmativo, em que das subve'1c/iog'extraf'rdi'1árias a que' cados, naquela cidade; b) prolCul1ide,de
:Brasil, Cruzeiro. do Sul, Real Ml'lll'ill~ lotes Olt quadras e para que, fim,
sç. refere o item anterior?
I de consulado em B9)'onne: c I c:;r.orc Nacional de Transportes' que ~erVem
14) Lo~'o ..CJue foi' revogado ó ato
3,° - Se p':Jstem entidades, .edia- I tações e importações brasJl~i:'a~ plra'
a re~iã,o Sul.Plaulense jâ man'festa- de desapro,ria~ão, pelo.decreto 30,303, das noPar9ná, cUJos proc~ssos de pa-I Bi?rl'ltz.
'..
". .
,
"
assegurou aqlleleMinlstêl'lo o direito. 'I!;am~ntn tenham sido ultimados pelo
Palácio Tiradent~s, 1~ d~ abril de
Iam d~ alguma forma intercsse a e~', de peremnç:io ou de. retrocess!io lis Ministério da Fqzenda, ma. se en- 1956, - Aliomar Baleeiro,
ploraç.ao de linhas com escal.a l1C_S exnl'0llrladas?
contram, ,para llo\1idaç~i'l final, na
mencionadosMunlcipios e se t'.JIEm-IS:tIR, das S~s'ées, em 18 de aOl'lI competentePa!)'?Aol'la? Em caso pcprêsas .estão, obrill'adas por alguma, de 1906, - Croacy de Ollveira,
sitivo, queira n Mlnl,têrio fornecer. a
,disposiçao ,de contt'atos que. te~hAl11 José Guimarães'.-' ,
relaclio completa ,dessas" entidades,
de 1956
como Ministér\o da Ael'onâut.cn ~
Req.u"rl'n',·ento
'
.
1
,377,"
acomoanhada elos l'A-~pect:i'Vos mimeSolicita informações ao .Pcclà
levar as .Sllas linhas aos M u n i c í p I o s "
r08 de protocolo. e das importâncias
Executivo sôlJre providências ainem causa.
'de 1956
liquidas a pRll'aT.
d.a nâo tomadas pelO. D:retaria
Saladas SNSÕ:P,~, em 20 de abrll t:!e
Regional. dos 'Correios e Telégl'.l-5,0 ~Tendo em vista a dotaçõ2s
Solicita in/or,maceies ao Poder 1956,- Ostoja' ROr/usTe! .
tos de Alagoas,
Ol'çamentál.'las constan.tes dos orça· ,'EXeCUtiVO a respeito do contrato I
.
__'_" •
mentos dos eX~I'cicis de 1955-56·. de
de junc(oncil'io para. exer.cer fÚll-'
,', ,
.'
~
(Do SI, Armando Lages)
Cr$ 5,000,000,000,00 para construçãO
cões técnft:as no S,erviço Nacionllll
Requerimento n. 1,3,19,
S~nhor Presidente:
."
de illsta1acõ~s aé!o,-portUt\l'la, e os ae-I
de Recense~mento,
subordinada
'de1956 '
I'Clportos,c:le Tel'etinae P~i'n~:ba e, ain-'
ao' IBGE,'
'
R'~quelro " . Vossa Excelência, ':na
ela tendo em vista Il's di?!açÔes (1ons~'t
(Do SI' Ce! o'Pe anh )
Solicita informações ao poder fOI'tr.a .reginl"ntal, as devidasprô\r1_
tantes do planp Salte para 11 mesma fl- '
' . "
. s'9
a,
Execctil!o s6':lre a organizaçclo dJ dências, no sentido de' serem SOlicita..
nalldade, quais-as pl'Ovidên~ias toma-,
Senhor 'Presidente:' .
Qua~ro do· Pessoal da .Rêdt Fer· <iM. ,ao titular, no Ministérionâ'V1n4
das até a'gel'a pelas autDr!1~des da MNa fOl'ma do art, 101. n.o IV, do
rovtaria ,do NOrdeste.
çAo,e OoruPábllcas,. com a 1Xlssivel
urg'ência, as, seguintes 1nfonnacões:,
, 1'0náuttcEl para o fim do C"'lllpl'imenIO ~eglmento Interno desta 'Oâmara dos
'(Do
Àrmando Lages)
do estabelecido em nossa Lei Ol'r.a-' ,.Deputados, requeiro de V, Exn, que
,.'
a) as razões po!que' a DiretoriaRe~mcntãria
.
. - ,se dl~l1e solicitar do Poder Executivo'l
. . . . Prestlla.. ~',
[Ional dos. Correios e Telé!l'l'afas ,,Jltl
"
',.
. I. atl'ayés (lo GabInete 'ClvlrdaPreslRequeu'o ,o Vossa Excelência na Alagas.s"aln.da ,nllo providenCiou,.
Sala.'da.s Sessões'18 de abril de InSS ciência da RepÚbllco., as seguintes' in' , lorma regimental., as d,evidas P1:0V! trans~ormaç"o do Põ~to ..Cl~ Co~rplo ;de
- l\larcoõ Parente,
(ol:maç/ics: ' " '
,
I lféncias, r.ósentrdo' de serem solicita- MlnaC.OT, do Negrfio; no ,~.IUniclp!o: de '

hequerlmento n,

ao.

lIa

I

cl.

Requerimento n; "·381,

n.

.81'

,.-.....

"

,.~'"

,(~~694_H:~~inb~!,eir'~2~

mARio _D~:~_O_N.GR.~~~p' NACIONA~~~(~eçãrij"~'H

Palm.eir3
dosCo:':'c,'o
índios, cpara
a categorta II
<Ie
POl'," de
Te'.c'21",lf')'.

:r:

1;
-.I

.'

I

a r~"..::ia da l·er~rid3. 'D::'E:'tor:::l
.e:;:olHll u.nria Eê.O lla\'~r determina- I'

obreiros c.:cte:Olidõ~ oclaborum dects.vament e circulnçào riqueza

naciona I S.1ud.t~ÕLS pt
A D;~"ctorü\: N01"certo' Nuge:~t
de ;1j(:llo - P;'c:,icte:lte - I1einal·

~:J.bi-n 'éli'1'9~8\2]tl

S egun da - :ln I
i
'
.:;:::'0 'cos l exl
os crac.a, na sua
~gucira também
hfSdas Not"s trocadas entre OSc1ois l órica , " naufrágio das ínstituíçõe, na.
Gove,:'nos?
Tel:ceirn evo luír.un as

voragem da mí laçâo, da .,indiscfpli~1a
De, que, n1~nrt':l gC~H'1'~1:izr..d:'1, da den1ngogia e do d~saludldas conversa- barato da rortur;a pública a ter de

do a mudança (ia A;ê::ci,t dos Cor.:r('.os e Tclet;,'Jfo", do Municluio de
do do.\ Sr!1l/os - Tesom'ciro"
,ões, até a presente dl'~", e porl'l::s~:lb::",:u, no
E:tado de /,l.log"ons,
81', p,'E,;i,:ent<',' Il'ngo, pessoalmentc,
que razoes su~er:or<s nao chegap:H',a o novo niedio la construído, com o mais I'ivoc!npcnho (iOS trabalhado·
ram ao seu termo'!
V~~·~~ f\dCt::tl, p.:':"a t:ll t.m dC'St:11.::\cl:i., jl res de, min=:',;;~~jo
do meu Est·aào
Sala das S:?ssõ~.s. C111 23 d~ abril
,,~;:j" 03$ SES,;OCS, em 19 de abril de I para o l11a15 'rápidO e atê mesmo urde 1050.
Wcilclewco' R:llJp,
l~;,J",,!,:,~r. flr~wndo ~a(les,! gente atendímcuto da sua, reivindicaDcpuz ndo FederaL"
:E AD;:;", ~R,IDO:, EX~E~O" oQUANT2 ! çào posta :10, t~legmma 1Jdo, T:ata~
E' este. S:'
Pl'e~lclente, o requerí_,0 '2 ,!,RTIGCS 1. E ,~'. O ss- se de P:'OV:,Clél:l:m que dIZ reppell<: a rnz nto de Infcrmações que ueco ~EJa
CUl)'; lE
s,ailcle 90S t:'alJa;hallOl'<2:', 1111111a• .'HJ:,'1- encammhadc ao poder sxccunvc.
- - _ ...
dnde tao lngl'ntn, CO:11Q a de minera- (]SU1to bem»,
Req~lcl'h1entn n 1,3G7,
ç~o.'
de 1956"
,- E' de IG:,ncnlar mesn:o q1\C o ilustre O SR. ADAUTO CARDOSO:

I

T

Solicíta

intornuicôes

E.reruti1;o sêb,'e minerais
rosos.

renunciar ao poder, ou à polít.ua eco.
1101111Ca e financeira que até hoje 1I",'~
I vem dando Iucros absolutamente fan·
.tást.eos, que lhe permitem rC~l,lizar
' num ano três e nuns \'§zc:,\ o Pl'Óill'jo'
'c;1p~taL
.

I"

lII~:s ,g'::"e n.11(,; .que a COITll!l~~O
"'0'"

,

-

,1~l,.,~an!a(J,J~" ,:,e'!1_n,e,. é a, m~ntal1:

[L.~..
in ..1..C.CH, .rra que H...ll11l1U s te
I m~::,.,o o,s ,ehlnlwdas e;i~cs do pa ís,
I )\0;8, ~n~2l1~].~t~:lte, em sua mal.o:'i:,.
ccrrcmp.ans quanro a nrcoria

,,,.0

, i\1.1nisU'oO ao Tl'ub;llllo, CJ~: a 1'vI'lna-,
.
.
paàcr çào humana ,'1U'2 ~~l:'1" 'p~:'t2nc~.~1do a
(L,ê a Sf!flUfnte, cornnnicrtqiiD) :- Sr. 1 g;'tl:O?:~c:~:
,9~e servem fi·t:;ll1ellt'~.
ntio [er- U111a legcl:ua. p:~rt:lClal':~ r::'.e GIZ de" Prcsídentc . E.:ta na cvnnc~Do de 1...··l1•.Q.1!~ 1nr:1..~l\el~"\. d~S:l~l'CJ1~UO
fender o interêssc" dO,,' t:..ü)nll1~dOres"1 to.Cl05 nos q, ue é preciso fan:ilia:·jÍ,ar a moral de t,',da a sociedade que essa
terihn. nc~~d{) or~:i,~3<i, d'3:Jl'rid~s já 20 eonscíéncía do povo com 11 idéia das m~t~na n)[?:1taEdadc' Ch~60U ,até - o

a

00

ó

mo sr. Prota A~ui.;1J-)
Senhor Presidente:

dias, na~ ll:·o'.'i(:~;lCiaS ({\Jc ,~ t.cr~::m Ircforn~as

profundas

elo Que o p~is poyo ,l:'nb:1;hnr'or,

t1ecus:::n~s, r.o C:1S?: J)~r:l n?'..ttr3.l:z~rl' nece:~~1tn, l.~n!"'a l:vl'3.l:~se do. r:tolcu'O
!:\~que:l'~T de :\côrdo cem o' Regi... cureln~~:er' as CO:1CJ~(."cs de.. ill.~::l:~b:".l" (em qu..e esta s~l1r:-o ~raffa~o, L~Jl01'1n~5
rllel1tv. seJ~\ p~'cstadas pelo 81' Min';s,,"\ôa,- de ext~tf.ntcs :l:'.:r ln:~1r.s c.e S::.o Je .. (te 'n~hU\'€Za reVChuc:oi1al"la" Sr, P~'en~
ko àa Agricultura, as seguii1tes iÍr- r",nil11o.,.
.'
llc:1te;de· uma rev.oluçáo consentida,

Ul?1l1

parte clêle

f~ll ~.:'~:(':"~? r~3 c(l:-ruptfi. e~~co)a '90
p.~tC.181!.s. 1.~ ,~, aC:Jst~11110u~.se fi ~.~USâO
du [~r.!10 ',!~\C~! de ~e~h-orl~1. ede be~enClos clad?s dD alto: demão bei-

tOl'ma<;ões'
'E' tanto m~,:s e5::';'al1h~.vcl e.1,~a a:i· te possil'(~l, na hlPCJtc~ de restar 110 ,,~da, pl'8. cc1Ja cL>t,~llç::J.{) pouca lut,ol1.
1,0) Se' o Departamento
~aclo1'1:J.l tu de de S, E:,', quando. ral~né.o peso :liõcernimento des 110."OS homc:rs
?'J não ,lu'.ou, r:11 medida CD111 t l. 'h 'el
da Produção Mineral e.~tá convencido soalmcnte &OS rep,cSe;1t:J.:ltCs (1.'\s em· hiicas algum sentid·a eleprel'isão d1; a ell~I?la. dCI'{1t,8m~l1to e intelt~ência
pelos seus órgãos, t.écnicos de que o pr~sas' enrpregaC:orns dc miteração conseqilências' somb:-ing 'qu~ advbi,o d("~l:endldos peln.\ c1n.<ses tr<lbalhadoapelos r~Pê~ido.; 1':;::: rlas 11vres democr~cias oc\dentn,i~,
Brasil é. r~almente. Naçã~ pobre em no, Rio Grnn::e do Ei,Ul, , dêlcs ouvi a c1:l r~sistência ao,~
mmeralS n"o, ferrosos, transcrevendo- maIs plena cOl~.co~dc.n(::a, com es~a (J!lea desgl'oça co 'poro suscIta por Ec"as f-lils,'€,~" com e.~ltO, fundaram
se, pareceres e estudos por ventura mej:da, ,na sua f3s~ i'r.:l::nl!lUl',
teda, parte. Revoluçpo can~cl1tlda, se 5U: ,me(;lJenae~Cla e soll~~rtedade, to·
eXIstentes il respeito;
E', portanto. a em~nsa cmp;'e;;ado- lJossl\'el, S:. Presld:ellte, mas. de r.;,',lamcon~c.encta da força. e do RU2,') se; em caso contrário poderá o ra qu~ se vem SOILU~,:':za:- COln scus Gualouer mant,ll'a qu,e, ela advenl1a· p~l a one sco chamadas a representar
Pais libertnr-~e da imp<Jr'tação, em I empregadDS na 'rec1"ma~ão" que fa- revol~ç~o Que se tenha ~mplan!Mo 110 na ciVilizncii? elo trabalh{) que ora se
!uturo próximo OU .remoto daqueles' zem, ,par~ quc S2jum nr:fl~1:las as corOcLO elas massas €,spolíadas, one ImCla. atrav~s vastcs e, épicos movlminerais;
' i condições de insalubridade existentes ~, tcnha incDrpo:ado, à consciência mell}os, Assml: Ol'f.lanizadas em a.s..~o3.0) quais são os empecilhos de or : nas- minas de c:lrv:lo, para as poste-I do pOYO, num conjunto, orgi\nicode claçoes, em sll1dicatos, em partIdos,
c1.~m I~gal e material que impedem ~ rim'es providências p:cvlstas na COll- reivindicações programadas, bem an- <.;~~.u::l'l1m-~e, afinal. às culminâncias
plena explorl1çflo dl1~ Jazidas de nl.' solidaçi\O das Le1.s do T:'aba!ho
tes de procurar l'ea!lzar-~e,
e.J).1 qUe hoje Se encontram, comenor·
quel menc:onadas na última mensa-I Elldereç? desta. tribuna o ma:s l'eeUm desses apelos. que, merece.s-er me parcela, de. poder no lllano social.
gem elo Presidente da República ten. mente apelo ao llustr<l Mmistl'o P~r- fixado na .perenidade, dos anais desta no plano eco l1omico. no plano político
do e~ vl."ita o fato de ser a União 'sifaIBarroso! para ,q,ue S, Ex.a, t,O- Câmara, SI', Presidente.' é o que. se e cUltIJr~l. tanto_na ln:>:laterrll como
por fllrça do Cõctigo de Minas. a pro~ 'manclo espeCIal intof:'esse pelo asstln- mtitt1,la de. "Manlfe~to de cçmvocll.- na ,SUéCIa. Estados ,trJ1idos, Bélgica e
õ1et ári" \las riqcezas do subsolo em to, designe, com 11 maior pre.ssa PIlS' çiio de, ACRo Democráttca". Sou sig- oU~JV.\ pafses demcralleos. roo Brasil
,\lo o território nacional'
'
l sível elementos especializaõ0! do seu natál'io
dêle, concorde com o que en.retanto, 1\ classe operária com
4.0) Qual J muntante' despendido' Ministério pal'a atender it justa rei· nêle se contém, l'essal...a feita. apenas uma, legislação *,oclal forma'lmente
!pela Divisão do Fomento da Produção vi.ndicação dos trabalh,3<lDl'es de caro da ,~ritjca à legi,tlmidade formal do adiantada, continua a ser tratada
Mineral no qUinquênlo 1951-55 em vao de São Jerôuimo, no meu Estado Go~ernoda Republica. E creio ores- cemo vasto "aglomerac!o ,de m~nores '
pesquisas de minerais não ferro50S (Ml~itO bem),
tal' serviço, à Nacão, levando' aô seU d~ idadc, de cl1na nara baixo sem os '
citando-se !Ui regiões, e os locais ex~
,• conhecimento ~ Manifesto que passo ~lN'ltos dem(Jcl·ãt!COS funde.mentafs
;ploradDs e os seus resultados;
O SR, WALDEMAR RUPP:
11 ,ler: ,
, o sindicato próprio, .livre e '!!cutâno5,0) Quais as
jazidas de minerais
'Mam,festo- de Convocação da AçliCt mo ée da greve. AQui até llstnclicato'
Dlio ferrosos, e sua natureza. atual(Para uma comunicacáo) , (Sem Te- Democl'atica, ,
"
'
,,
a c lula máter de sua existência
mente em regime de lavra e sob a fls- visão do orador) - SI', Presidente,
CidadãO/! de t'ldas as classe3, e de letiva
e de sua cçl11~ciênclasoci:al;: lhe
caUzaclio obrigatóri'a do D.N.P.M,':
o Senado Federal prDuunciou-se, re- tOdas as pl:ofissoes. Irmanados pelo dfOl dado pela ditadu~a nii<J'como arma
6.0 ~ual o plano de trabalhos para ccntel11ente,sôbre o projeto' de decre- rn:esmo patnotlsmo, e pela. consciên- e luta Ilara conatmt;tr a autonomia
pesqu:ôa. no exercício corrente de to-legislativo 11," 4,411·B-54, oriundO Cla de que o pais atrave'sa a, mllls em face do patronato e do Estado
metais nfto ferrosos e \lI.' minerais' ,em ,da ,Câmara dos Deputados.
grave C1'lse de· sua. h!st&ia. e não mas., ao cOI1tJ'ário. para eSCl'avj~lÍ.ló
s.eraJ e como foram, distribuld:isas
Não o fêz. entretan~o, Sr. Pl'esiden- tem govêrno q?e a enfrente. se reu- ao-Est~do.
.
t"erbas, declarando-se o seu montante te, da maneira mais feliz. Eis que, áo nem ,na inten<;ao de convocar o POVO,~. pal~ ,que 1U1~ tal sllId1cato pudes.se
total. ppl<ls Divl.,ões do D.N,P,M.
inVÉs de apreciar a tese jurídica con- ,O ~tado. em . completa falência, so. ,eYiv..l, a dItadura obrigou cMa
Sala das Sei;Sõ~s, em 10 de abril, de ,substanclada por aqucla proposição, naufwga sob o peso dos próprios en· 'l'.le,ál'Íoa d::U' 1I1)l dia de seu !:nlário
:1956., -, F,r otaAl7uíar.
"
ateve-se, apenas, con,10 que ao julga- cargos cada \'e~ lllais numeros,os, num ~ cJlll ,isÜ? constltul1'l, o,' fam"igero.do,
"
>
mento poUtico do Sr, GovernadOr mo~struoso processo de gigantismo, un? 81ndlcal qUe o próprio govê1'1lc
O SR. PRESIDENTE:
Moisés Lupion -]»r vêzes em atmos- O "rupo plutocrático Que 110s governa cont.lola. e" t;l'aças ao qual, <cOmpu
"
'.
fera da mais acesa paixão'.
'
des~e, 1937 e nunca fot realmente serl'Jç~S, corJ:cmPe vontades e- esta,be• '
~S"á finda a leitura do expedl,ente', ,O pronunciamento do ilustre Sena- apelndo do poder. está disposloade- leceu uma burocrllcla de pelegos, que
ema palavra o §ir. Tarso ~tra, do Federal sõbre atentar
assim fender, 'por todos o~ meios, sem olhar trai os operários a serviço da ;x>litipara u~a comunlcaçao.
,.
, \ ' contra no,rnias as n1ais el~mentares con,venie",ncias, n_em escrÚPulos, 'sem calha dos gabinetes, nli11istel'ialS., },J,da constituição vigente, se ratificado ~t1alquel concesEao aos melindres mo- sim. a atitude dos governoo para COm
O SR, 'fARSa DUTRA:
por esta Ca.sa, em ocasião opcrtúna, I ais. ~a nação, Os seus i[lterêss,es e os ftrabalhaclor~ combinada à sua
p
.
_
virá comprometer sêriamente as fi- prll ilegios. mesmo os mais abuslvoS p~l.tica epO?ÓnllClL ~onstitU.em uma
uma COmu1J.IcacaO) (Sem. rI.'· I nau,as do Pais
Os escàndalos ~admlnlstrativos se su- tI ama atraves da qual o que dão pei)
'Vlsao ,o OrOdO~) , - SI.', Pres1dente, i
','
cedeu, com f"<'GuêI1cia qua&a cotldla~ esquc!':a, exigindo retribuiç!lo. é to"
compme.cl. a ln, do Corrente, a uma) D!sto nos dará notiCIa, Sr. Presl· na. enquanto pecuJatários decla~ados mado, pela 'direita por meio da. mfla:se~blelno ~o. Smdicato dos MIneiros" dent..e, a resposta ao pedido de lnfor- contin)lam' a ser nomeados para cal'- çãoe dos lucros 'extl'aôrdinárlos"
e ,ao oJ,::?mm~, nO. meu Est~do, e" m~çoes que, 'por intermédio d,e V; gos pub!Jcos. Ou quando são' denunReduzido o. Bl'asl! a llnenso lamnça l ,
:nessa ~~RS1'1~ • ,1 ecebl da~ maos .do Ex.". encaminho ao PodeI' Executivo, ciados oU demitidos, sempre têm tem. pela permanencia no poder 'da pluto.
~lgnc., _;csld_n,e daquela orgamza.9 uo, resposta que oportunamente comen- po de esconder-se, dil fUg!J· à justiça, cr.qcla, cada passo Que se ténta pm....
de pro~eger-se à sombra dos amfgos fl'ent,e conduz a um atoleiro. A mal"
r, NOlher~" Nugent de Melo. çooia lalel desta tribuna.
dE" , um. tele~,:l,l\la endereçado .ao SI',
E' o segUinte o' eeli de in orina.- no governo, até qt~ Ô tempo _ o cha lnfl~cionárla dIficllmente serâ M·
~~i~t~ d~ TI a,~alho e concebJdo nos çõe.i endereçac!o
E:e~utivo ~dirí- gr311decteslllLra!i2ndor dn. Justiça ~id~, J>lllS pelo consenso dos técnico.! .
• S eln1o,s,
gtdo ao Ministério das Relações Ex- ~es_te pais- pa.sse, ~ traga a absol- Já chegal11<l8 ao ponto em que o capl'
"Ministro Trabalho _ Minlsté- teriDres:"
'iça0 no, esqueC1l11ento dos crimes e t:t dqãue S<l Investe. il;torto e a direito
1'10 Trabaiho _ Rio
" d a s crumnosos.
S'.
lucros monetarios. já ntlo con·
Di:€torla
Silldic::Úo Mineiros
.."R~quer:mento - 8enhor PreA plutocracia 'i
t
'
con'e; Contudo, para aumentar a pl'OSão_,Jerônimo cumprindo dellbes l d e n . e : n t á . a última ~éIUi: l'~anOl~ll'al;j~;l;~m~e ~u~~.neni o ~em es~al'geral do ))a!.',
racao .movimentada Assembléia
~Na forma regiment::i!, requeiro sociedade b:-asilelra, Criou a inf1aç- a d: ln11 e~ ralli;,:o. a~s.~. ,'la fase fm~
Ccral OltO corrent.e pede veemênà Mesa sejam soliciladasRo Ex- que a1 está d<1vastand',
i
ao
1
aç o cm qu,e ,udo desmorol1a '
celentissimo Senhor Dl', MinistrO ment.ou.:se ~om eia en~q~ec~; ~ ~~;~~~~ °focn~l~ d~f .t~~gs nque
cia Vossência. determine vinda
un1\ll1.so~, sol,,~
urgente Comissão Element<ls Sede Estado das Relações El>terio· custa, c por nada' no mundo admite indtfereltça~ ao ,I,g 'd
Sll1lstr""
gurança, HIgiene Trabalho sentido
res" as seg'uÍlltes informações,re- que se tome qualquer m dld
'!,
Cl"~07 e to o o povo,
constat.ar ,~n.saIUoridade exl."itente
ferentemente às "negociações do para detê.la, O govêrno ~ f:ut~erd~ ~~~a ~~bar tlumnj~ explos:io catastró·
minas carVao que se, ace.ntúa cada
govêrno ~Mileiro com o govêrno seu nialditó ventre e for
_
.'
gov rn~, " hot.ve qUe tentD\!
vez mais, pt Há zonas onde mlfrancês. no tocante '~, llqúldaçfi.O mentalidade inflaclonárill :r:~~:üt~~ ~u;~~r n g~breCalgda ,de l\o\'Os'ln\'est.!,
7lelros trabalham com ágUa até
dos bens da Companhia Estra.da ra fácll dojógo do
I e d f 't
os s re o 0180 arquejante d"
joelhos constituindo locais mor.
de Ferro' Sâo Paulo-Rio Grande: que deu li ntuai"caJ~rflho.edl~~e~~~' aiOnCm!á nacional no lnt'Jlto de Impe·
tlferos ,Inúmeros trabalhadores,
Primeira - Quando, se inicla- detentora dos postQs chaves nas fl~ in~ta~ride~austa arrlasse..afoga\la ns.
necessitam e reclamam perceber
ram as conversações para o ajus- nnnças, na economia. e na polltlcad \l
'é a, e monetária e na yel'tlgem '
VIl,ntagens 'decorrente lnsalubrl~a.te de pagamentos cll\ mencionada. lIrasll. Com um autêntlco repl'l!S"en~ n~s
i:oS.,_Houve realmpnte z:eduçã'l
d~ acautelando melhor, ,saude
liqultlação?
tRote seu no ' ontete.prefere
a pluto- n o en10tnanatn",
dns inversOe.s
prl'illdn<,
,
o. o:jtle
se verlflcou
foi .1
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL: '(Seção I)

2~

a.scendento doi preç.ot p:çIGe- la.mentllo1·eG. . ~ h()f~ gfllvee COma
l.'lllaç49 do organf&no .con#nl- esta, por m~ôTG6 que MJIlIIl. OiS seus
~ cad~· VelI maill f!'aca. ~OIJplÍ.111- oomponenws, OI se.UI clrlBtntes, OIS
j~".
vos 01lc.lais, Tudo Indíca te-$) e.tln- seus l't»resentantes, por 1ntUspensá.vel
.~

"

a um ponto de llaturaçi\o na ca.- que seja a sua atuação para o funclo-

~ ilcidado de f'lcttndar novas índíserí- namento regular do regime constituo

;t,p.1nadl1s. mversões, O. Estado contí- cíonal democrático, não se prestam as
,~ua, porem, a. ínvestlr-se de nOV08er.· O'rganJ2açôell pal'tielã:iaa a campanhas

,u.. _::::usas.

19M,' :para que tornem " eon1raternmRt com o povo, concíentes que estAmoa de que t.ó assím o BI'SAiI retomará, !lUa marcha ascendente para a
paz, o progresso e a Justiça social,
Só assím a democracia no n<l11SO pal3
crla.rá raízee, e deixa' de ser o instrumento da plutocracia. que é hoje,
tornar-se-á instrumento da emanei
pação moral, socía; e política do povo
das cidades e dos campos,
N,o!so movimento visa, com efeito, a.
integração na sociedade brs.slletra d"
milhões e milhões de patrícios desprotegidos do Interior, dando-lhes um
quinhão de. terra para eultivá- la. e
com ela cultivar a independência e o
bem-estar da tamüía, dando-lhes OJ
ímplementos vnecessáríos ao trabalho
ngrícola, créditos e assistêncía de tóda
sorte. técnica. sanítárta e educacíonal;
visa a dar às classes proletárias 'l~
meios para a sua ascensão polínca ,c
social, através de sindicatos verdadeiramente Unes; vlsa à índustrialícação do país, garantindo-lhe a índependêneíareccnómlca e um desenvolvimento livre e harmvn!os<:> d" sua.<;
fôrças produLivas; visal1 de!endcl' intransigoentemente a ?etl·obr:is. em
face da ação sarr::.tdl·a ou aberta dos
trustes petl'olíferos intern~cionais e !<
e.'l:igir o aproveitamenw inc!.tJEtrial
imediato no pa fs dos m!;1eraisatóml.
eos; visa. em suma. a cr:ar uma nom
ol'dem socIal e polltlca maia justa,
mais progressISta e màia llvr~.
A história apresenta aos brasilelr<l8
de n05":1 geraeão um dilema In~xorã
vel: OU fa'Zelnos a. re\'olução democrática, /I. 1>faSllelra; ou ce Q(lm1.1.Histas
farão, à modarl1ssa. pp-Io terror e pelo
sangue. a SUa revolução, N-eata hora
doe prl!'Paração. dos espíritos. ou se eAcolhe um lado, oU s~ escolhe o oUtl'Oo

I

l"ederaçAo e do que 4 pallea am.canos.
.
,
Dispondo de verdadeiro manancial
de mão de obra. aquela região - jA
agora nitidamente estudada era tra-,
1)a:ho verdadeiramente exaustrvo
•...
quo! constltuí o mais perfeito planej~
mento l'egiollal jã feIto 1100a(8, deft>4
tI'O de todas as condições tP.CniCM •
ecor óllllcas, as mais modernas - certamente há de progredir nas melhores condições quando receber ao energ'l!t de PRulo Aronso.
Cor,z;a tulo-rne, portanto, St', Presírtente, com o Nordeste brasileiro,
U)1l"! cs Munlcll}los daqueles trétl :Estados a seiem beneücíados, com o
Presidente da Companhia Hldrelétrica do ~á.o Fl'anclsco e com a emprêsa
que rca.izouwquêles estudos. em três
vctnmes, c que constituem para os estudlosns p todos aquêles. comerciantes
e industriais, ·que dcvrão inverter lá
seus caultals va maior· fonr..e de informa cões para uma nção segura e
um planejamento real '" obj~tjvo.
Estnm05 realmente fazendo com que
nos~a economla enverede por caminhos mais certos e orientados,
E', pQ1'tanto, com o maior orgulho
e satjsf~ção que comunico à Nação,
Já que o problema vem sendo ~:"o.ieto
de nossa C'Ogltação há. seis longlls
anOs, Está assim 1'encida. ,gr.~nde eta~
pa .para a eletrificacão do C~,nrl, no
Ceará e tõda aquela reglál) a ser
beneficiada. pela interlorlzaç'bdas li.
nhas de Paulo Afonso.
El'a o Que. tinha a. dizer, com ver.
dadelra cmoção de alma, p<1"' mim
e todos os cearenses, paralba'1os. !lograndenscs do norte. cue Vão ser beneficiados pela . distribuição racional
da. energia de Paulo Afonso, (MuitIJ

;~p.rgos, de novas de.tpesl1/l. N"a. ínssn- clvicas não eleítoraís, dea~lnadas 11
'ttll:bilidade geral das classes dJri:;entes. mobílísar a conclêncla popular numa
,:~ negócios
eontínuam a. prosperar base ampla. 11M sectil.rill, não partieom lucros cadl10 yez mais fantástic03, dá.ria, capaz ele acolher homens .de
~ tal ponto que indu"t.rials. e caPi.ta- t.ôdas aa correntes, classes, partidos e
~lstn.<; já não se dão mais ao trabalho crenças,
de fazer o cálculo dos custos no piaOs. partidos, por sua Mtureza,. defi·
nejal' de seus empreendimentos. Se ti n-em, canalizam e portanto separam
purte mais ccncíente dos produtores opiniões, Visando fi formação de [;0.
li> índustrraís já começa a enxergar o vemos
representativos homogêneos
"rperigo, a carnarüha píutocrátrca estã com ol>jetivos delimitados e enquadracega na voracidade insaciável de seus dos peilU! normas 'vigentes. O 1uese
iQilhõcs, A Providência Divlnl1 ou a quer é, entretanto, formar, a,. margem
:HJstórifl parecem ter marcado as elas- das legenda. p.'lrtldária5. deíxandó-as
ses 'dirigentes do Brasil para zrandes à, sua ml&$íl.Q regular. um movimento
jpro\'ações.
de ophüãO maís profundo e que resSomente os Inocentes, os .([1.1.e -espe- penda 9.01 anseios de renovação que
1l'.j'!.1U bons negócios e os que estão mo- la:v:raum pouco por tôda parte; um
'Vldos por ínterêsses pessoais é que de- movimento que ascenda nos esníritn:
IÍXJsitam confiança na sitUação vigen· aconciência, de que é preciso bnrrar
~§::,
Nada há, entretanto, a esperar o caminho à catástrofe e à guerra
ll1él::t, Os ;.('Overnantes atuais slio todo~ civil que &e aproximam. Urge imtilar
):J.om'll~ g·asto.s, políticos falidoo, flgu- em cada um, um sentimellto l'el'olu.
~'EUl tõrvas oU deson~M, com l'aras cionárlo inconfonnlar.a; urge chamar
e.xceções, num!!. irreparável me1iocl'l- 011 melhol1ll!l homeM. estejam onde es.
dade qu.e chega a. .ser slI1Ultra. pOr vir tiverem, pertJençam a que legéndall
a:saumir M responsabilidades do poder, pel·tença.m, no P.T.B, ou na U.D.N,.
precisamente num momento em que 11 no P,íL., ou :no P.8.B., no P,D.C. oU
çrdem ecoMmlca. e social cambaleia, em qua]que1' outra P1l1'!l um~ cl'Uzadll
~ clll.5llt!ll dirigentes de.s.-noraIJzadas, pela remOl1elaçil.o
d~mocrMlca., do
P.u eacondem a ca.beça. debaixQ da. asa Bra.sil.
l'ia clâo'lSlC<l. imagem do :l,VeAt1'U2. oU se Recente. deMsperada tentativa foi
entregam li. fatalidade, redUZIdas . a telta para. encontrar ele unedlato, nas
!Viver intensamente, em pleno gôzo, o urnal, uma salda para a. crise bl'asi«\ta de floJe porque tem a noção de letra: a má.qulna elelteral da pluto",
~Ue o de amanhA é incerto.
eraeia demomtrClu, porém, ser a em·
, As iIl.lltltU1ç6e1 polit1ca.s estio em t:'reltada. utópica.; hoje, a grande
I)<"nl.
'Xeque d~e o sUicidlo de iJetdllCl maioria. d06 eleltorEi, de cinco a cels
.Varg~s. A legitimidade dOI governos mUhllea de cidad!\ooS eujoa votos foram
C'OMrtt DE ORGAN1Z.~ÇAO
O SR, OTA.CfLIO IfEGRA'.O:
DA AÇAO DEMocnATICA
Cpi definitivamente dwruida d~de O despresadoB, de.slludlda. em face dOA
lP.s. em que o Min!llltl'o da. Querr& resultados eleitorais e em face doa Mário Pecj,l'ota, profesor;. ~utor t>r(U o seguinte discurso) - Senhor
a.1iUIlI, para. nAo deixar ti puta.de.sen- !lolpea da novembra4a eda desm"I'a- Duarte, deputado; Fernanelo Clü'Ildr.)
~sldente, desele fevereiro. procuro
c!adelou, com a. cumplicidade de OU- lização crescen~e dos !:ovérnosque se
N tto agIr no sentido de .ser o médico da
d'2· '"
1,. .or3.es
e
CAP, em Cordishurgo, .lfastado
ero
~s Generai.s o uolpe de 11 de novem. 5Ucederam, a.~ o atual que embOra médico;. Prud.ente
bi'O, A.s origel1& do atual govêmo s~ em 8eu.s prlmell'OS pa&oll já dá Blnal8 jornalista; Ferdinando. Mi!:aglla,_estu· cargo. porque não cumpre :t contento
dante'
Rafael
Corre:a
ae
Olive:ra,
o
seu
d-cver.
Nesse
sentido.
apresenÍlôpúrlaa, entre outros motlvoa, pelo Bla.rmantes de Impotência, aprendeu
tato de o atual ocupante do catete a. dura lição, Al'evoluçil.o pcl" voto deput~d{)' Fiaells Martil1O. sallateiro; te1requerlmento de. Informações aO
001' recebido a faL'Ca pr€sidenclal das alnda .serã, por baatante temi>O,. uma Mal'la Ainélia Braga SOdré'j dOnt tã-! S1'., Ministro. do Trabalho. 'J ~ual 'IfI
casa.; Odylo Costa ,FilhO. orna lf!"a; .n~rd~u. Ao renovar o req11,':'iment.o,
:J.l1ãcs ele um usurpador, Falece no quimera neate país. O cidadão precisa Hllcar
Leite, jornalIsta; MarJa r.!ta ~
I
~
preSidente da P.epúbllca autoridade ser reeducado, rete'~rado moral e Soares de. Andrade, advosadô;
p.
a !-lOUcos d as. foi encontra~,) c anpolítica e moral paB governar, pois polltlcamente para ';Qtar bem ,Antes MOUl 'a ·Maia. hancário: Nelson Vellcsó terlor,. <!ue. deferido,s€rá e:r.ca·:l1!r:hn:lo
,
ao MJnlsterio menclOnaclo.
OS acontecimentos de 11 e 21 de no. da rev(}luçíio pelo voto é precÍol:o fazer Borves.. industrial: Hélio Pellel'g1'1no,
N
.
'Vembl'o provaram que um MlnistrQ a rev{lIução nos esp11'itos.
médico; Alie>mar Bal~'clro, d·epurs,elo: f ':fse mel,o ~empo, duas mães de
da Guerra pode. depor llre.sidentes, . Sem ela.o Brasil: COmo a~é .agora. o Afrànio Coutinho, Pl'"fe,~sor; Eilae amJ.Ja, mm rer"TJl, sem :1"nhllm re--,
rso
Il;>Mtando qu-etenl:ta o. cumplll:idaele tlv.em.:.>, nf1;o .sol>rilvl\'el'á, As su.as me· Pinto d€putado' !\d~nias Filho f"crl. médICO, de.Jo;ando na (ol'fanctade
rvoluntio!.'ia oU forçada de maioria oca. Ihore.s .tradlçoes.Jiberals c cl'lstfls, 508- toro C}1ivelro8 d'a' 8i1o;'(1 l?~l;·eirà.-ior- "Acmnrrs,.
• I
&oMI no Congresso. Pode ta:.-nb6m f!,l>rarao, e a o!dem atual. de forma,· nali.,~n 'José Borreta Filho, ad'\'Qv~d", sicle~abo de rçceh~r ,;;e~rfi'1:; (10 Prealgegar o próprio Congressó, ·como .Ismo democrá~lco. ~el'á tl'~n~f"rlllada Max
~qntas, p,'c'~c~so.; Nall~ 1 1e ml~~i~~;O(Ja~~i\\;~~nJ°d':nl cb1q
acaba d() fa2~r no teu mo.ls recent~ ~uma fél'l'ea. ditf\dUrR .burocrátlcJ-mi· Ribeiro, C<Jsta
ccmel'Clll~'lll; "':n 'rle:> q.om-e" dos vere~ ,..
',..e" r~$o r;r~o
golpe de 18 de abril, arr:1ncanC;o.lhe lltar de Inspil'a-cão totalitária: "" poli- Velcso co.'·e··o'" A"tu" RlCS SCCl010"'O' • 'd
' dores. ned,ncw-sc a,l! proa autonomia, prolbJl1do·lh~ indusivi: tlc!l .\-em uma ética, é um"a tecmca d~ ~:rarceÚo Ve21õs'~ 4no;:res', 'ind~;r~~"ti; ~'l v~ucle, ,a SU~;~~~:l1rão d~ n~--?.dl~O'.
adota:-, se aS31m decldi.sse soberana- conauista e da. manut·ençaD do poder, A; da ASEunçiio Júnior, bal1eá.l'lo; te
}er o L~,,_. nm~ •• Sl. C>'€sldenrmnte a m~üoria de seus m~moros, a mdlferente à dj'!,l:!da~'~ huma,na,d<!- Ferreira GuIar. pa.eta: Sél'~i[) :,\g-e:~o.. e 'p~;;:l qUe ~~'!1.&t~ do, ?OS"os Anais
l::oluçãD parlnm.:ntnrista de govfmo,voradcra de concl!,nCl:lS e cal'ac.t<=l'es Bebian(J Bal'b\lsa. estUdal1te; N Si- to cc~ .que }la encammllRd~.. iundLll1te da fal~ncla do p:esiaenclallsm, Em Mm~ de~sa étIca devemo~ afIrma: queira Campos, ]Jancárl,): Francisc? Sr. Úinl~t,?oe~doT~eb:Wor:w,çoes, !lO
que ai está,
aqui qUe flc~mos, _t.!csta .hora, :.ntc. Ma!'~ins de Almcldo. adl'n~:ldJ: F:!'ot:J
O t~l. :
".~:1 ao 10.
As instituições tlolitlcns estão a,'51m com Veloso na pmao, como ~.~ ~eu" ;;'o·u;'" cl"'putado' l,ao"entir.o Jose da
;Ó?,kma e 110 .t.cr ,c<!ulnte:
i5,0 pel'iclitant~;s ~<Ít1a~1to a situação fi- c.0n;panhe~~os eXIJaaosem .san.'l ~ruz ~ll1'~:" s;rralhell:();
Êgberto. Mattos_
"'o' l:~l,a;~a ~Ulllcip11 Cordisbllr o
nanc~il'a elo :p~lS. Para a!tI'n1'ar a cris~ ae .:1 Slena. cDm " sangue c()v:tlde- rnédlco; José paln<\l1s,iw,:",-:ado;.. Osv-cmr_s"~;j~ftarQ1~ 1~ r:~rl'e:",te mi'll
desde novcmbro d\) ano "assado, a mente d"l'l'amad\l de Cazuza, do. que ca.l'. Pias Con-ea, c1~1JU'ac~o' Vltta "nna'"
n'
•
. ~
;:<". a.endenÓ'>
Unià,1 das Flôrcas Armadas foi que· com os I'ltorIOSO;,' O [;esto de yeloso tos b~ncário' Adauto C~rdOsQ, depull~t~~'d~edralS
p.OV.denwlS Junto
es COl?petente~ substibrad~,e nmhlltÍ1a medida bur-oerátlca e companhell'OS ~oi elWbrecid'O nao s6·
I"
I
• .' .. 1 a 1
tillçao CHefe \JOSto Ei'.iier;~ e d:l
ou cl~ ficticios gestos. de conclllação. mente- ])elo sentimento ele pRtrto,:sn;o ta d a •
Era o qU(! tinh:1. a dizer. (1I!uito
~A? da Centrnld'O B"~siJ . rje~~:t
como :nudnnç~ ele Ministros, pode re- e de }'€volta que~ ~s"<mo'~eram, n~ mll:l~
olc1acte i.á. que.
atual I1rup!lt~
at~r os fies partidos. Pllra a recon- Cil;fllp:cto dcsint.lé~.c, _omo \le.Q ~~ bem.>
D[, JOse Darcl Ramo~ F'r"r€il'~
cili::lcã'c VO!'C12d€ll'rt é neccMário. mais crlficlO e a d~rrota .. O povo preCIsa
nao
fa~
jÚ8
p,o
G.ar~o
5::13: àp.~
o
SR.
COLOJ\olBO
Dl:
SOUZA:
-. ~o qll~ ncol'dcs superflcii'.Js de vêrt!" reaprenà~l'. a. f.~al' ao ~ado ~oa .~encl
raldo
8aturn:no, P1'es:d-o ..ll: e C~ccs, e..1tr.~ altas pntentes E' nec'2un- dos que .e Imo.am )Xl •. patllotl"mo e
mara".··
(Para
uma
COmlL1! l c:c!çãol
,Sem
rol'ia U'no. 1'.ep~l'aç"o l1lor'] e polltica por uma c:msa .1.usta e nobre. A revo· llisüo do orador) - Sr; f're~ldente,
(j • .' '1"" 1 • ';. r!.
~ ~ ". ,; I , luçàa nos esp1ntos· tem de começdr
.u•. " 1\ ... In,,: 1.~ ,~. ,3 ••".'Oll.•ut.C.. por a1 A140s vencedor~s que se ce- quero me cong:'atular co,? o· Nordes~ be~g.o qt!e tiJ~ha a à;ze~, ();'Idt~
lJedc( o próprIo F..:-:ermto, pnr tudo o
'"
b '. t' m na brasilei!'o pela termmaçao dos estuque f'le conta de mel!1ór, por Sl1l11l vam ~(). ego..~mo e: se snque ela
feitos pela companhia Brasileira
O SR. JOAQUIM nUVA!.'·
:ról'~'s rn0l'ois e ln'"'I"ctll0is mol~ 'I. euf(ll'1a dos pnvllégios.
, . à dos
d,'J EngenharJa em tOda a re~lão de•
ú~
n.
Nós' chamamos o povo braSllel\'(l
.(P:mt uma comunicaçâo) _ >;.. nhor
to<:, tambl.m p e d e , .
luta pela renovação totãl tio .Bra~~l nominada "carirl", que compreende
n~
dfSem~l1h6
(lo man.
~ partidos PCllticos por si mesmc,o Queremos o revigoramento da moral 31 Munlcipl<isdo Ceará, 17 da Paral. ~i·~ld:nte.
a o . 'l Depu "acto.' es~l1.'e. l'ecentemen.
não dispõem de meios para trazeor r·t- ~ul>llcana pela punição dos peculn· ba e 13.do Rio Gl'ar..,de do Nort.", no
médio a tamanhas males. Foram cria- t:í.rios e ladrões da coisa "úbllca; 'quo· total ele 61 Munici;::ios. pan ali se: .e 110 R.l1l G:'andc do Sul, onde fu!
dos para. olrtros fins e funcionar er,~ remos a reforma' dos. cO/ltume.so<>litl· dlstrlbuida. através. d.a C()mpanhia ~rOCUrad()po~ p1"{"l'lenos. a::ricurtor~s
a e. tl'lgo de Canguçú e Piratlnioa
épocos de perfeita normalldade in,~'tl· cos e socla.is: conyldamos a todos parll Hldroelétrlca do Sao .~'rancll>eo.
tueion~l, numa atmo81'era de le:;all- um combate COllSt:lllte, sério e sts;e- encrg\(l. captada na cachoeira de Pau· ~uafs me puze1'.am a pardas dl!lc\ll10
Afonso.
Situada
no
interior
do.
ades. qt.:e estiio atravessan;10, flE!c:l1ndade intocnda e de legitimidade sem mâtlco à. Inflação e suas consl!illiên"
tnanch:ls, Instrumentos deaQiio em eias. para voltarmoll a dar establl'· Bl'asil. dlstandocêrcll de SOl} quUt!- rl? mlllhrt Interferência junto R() O,).
plano" de antemão traçados pelas era- dllde polltica ao pais, Pl'OpU\lnaremíM metros do litoral. é um .'Jercladelro ',erno para saná-Ias. Trouxeram 6lel
velr~ ~!>nstitucionaJs, aua. atividade !'CIo
reatabelecimenw da .ha.1'.mOntd oaais no Nordeste. com efeloo.,contR as "I!leltas para li. cidade de Pelo
Clr<;\ltli(!l'eve to participar de elelçõu trBdiclonll1 entre aa nOOlal FOrças Ar- com populaçiiosuperlor a 1.600.QO(, [t.ll! e foram oh1'.I'!'~dos ~ depositil..JÜ
, )lt~ntcs~~9 ,~9~ .~~tjL;:{JS .:<r.enJ..:~~:r.:trj~ f~;lçylll;.eaL ~S'IlP.do~
"llln:l1iI elot1'\'OLI NQ[~" mll<1!\. ~~. ~. .B..'1i~~
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d.es;:cS85 do depósito, porqueriáo há
quem compre ti mercaocríu. O GOTGmo, que íncent.va o culrivo e o
pl~ntio do tri!(o, ~'n' "c('\I1t'l, não tem
t cmado até, agor:l~.) meü.dns necesp:'i:'hs para atender n êsse impor-

at-o que, no caso, se reveste de lnJ1.lS-' Ess:\s declarações feitas PDr pessoa P or sugestão do pI'ÓP1'.v
trça e de desacerco admínístratrw, nutoríznda, COIn-o é' o Sr. di Primío. cíonal do Petróleo. quando
POI·C.Ue equivale a punir um funciona- a cuja leitura vou proceder para co.. cio n.' 8.740, de 30 de dezen.
1'10 que apenas procurava manter fi nhecírnento da Casa e também do lD54. lernhravn à SUMOC. por in.
.sedíscíplína na Escola cuja. direção lhl. ilustre Ministro da Viação, s50
médio da Min'stério da Fazenda,
cabía ,
....
guíntes:
t:1'1~('\ nrobI€1113,.
São atos, 'como éste. inspirados por
"A respeito, nossa reportagem corwcníêncía da destln~ç~~ da SOb~'.l1.
de
USR 2.500,000.00 de importacJo
n Sr, Ll/i::: C'nmpa'l,'wnl - Em Ba"é, mncíonartos que, pOI' 111a1S graduado:,
procurou o Sr. Eug-énlo F. di.Prldc gnsnllnn comum. com :\;:10 espehá 2Jll OO~ sacos :1e tI ;Z-J nil1Gr, sri'" '(ele sejam, estãosutordinadcs ao Premio. I'egistrando as seguíntes de
cial. a fim ele ser permíttd-,
oomsldente c',~ República. c.ue cmpromeclaracôes:
cO'l"~"8dor .
_ iJesnecessnrio é dizer da Im· panhias Distribuidoras a importação
O SR. JOAQUIJ'd DUV.~L - Agr,'· tem urna adminístraçâo e acarretam
da
ga~('\1inn
"premium"
.
. i
<'f'O (1 aoarte do lloh'e c·,lega.
despretígk, para o Govêrno ,
portàncla do filatelismo no munA SUMOC destlnou (lqt1eles' U$$
O .C8 00 de 'Pelot:1~ '::nnguçu e pio
No jornal "Diário Popular", de Pedo Inteiro e. princípalmente, no
r:ltiJ1i não é exatamance ígua: no de lotas, no noticiário ocorrido na sessã,
Brasil. A nova lei do sêlo, entre. 2."00.000.00 para' importncão de [tal1~~'. uoroue neste úitrno n1u~i=iplO do dia 18 dste mês na Câmara ClO~
tanto. o Ignorou' completamente. sclínn "premlu'm"com o ágio es)
h<\ ~'l'and,'s nlantadoros- c nos outros, Vereadores, lê-se o seguinte:
Em fa ce dos novos valores cue 1'1'1 per-lnl ele CrS 150.00,
COnf0111'le afirmei em meu di..cllr~1)
1=~',·11'("'1"I,~ -rodutorcs.
"Proposições encaminhadas. a
estabelece, impossível será ao IílaPOrro!'rel'am as redações dos [orMesll.. Amda durante o expedleu
telístn continuar SUIl coleção. "0- anterlcr, nenhuma companhia d!;;t.t1te foram encaminhadas dire.t~.
mo poderão ser mantidos os acõ-- buldorn comprou dólares com IlSte
n~'o, f~rtlln ao ~abinete do Prefcito
mente o. Mesa doze proposiçoes,
dos Internacionais de permuta Re'io especlal. sendo. aquele valor dese da Câmara dos. Vereadores de Pealgl~mas das quaJs, em caráter O~
com O! outros filatelistas do .~ tinado posteriormente para lerlâo em:
lot~~ e, ao saberem êles da minha
:
urg'C!1cla e assim discrtmlnadas:
tran>:eiro? Nós remetemos a cole- outras categorlas.
r·e~?nen na cidade. procuraram-me e
NenhumA das companhia. solicitou
JaIme Goncalves Wetzel,. pro.
gas de todo o mundo, logo a1lÓ8 a
e-t nrometí fa7.Er um apêlo desta trlflOndo .o envio dç um apelo li'l
emissão. fólhas e fôlhas dos novos desde então a destinação de d61:),l~s
b',ma ao oovérno e passar um telePresidente da República, no seno
sêlos nacionais. recebendo, em tro- com êste áRlo espeeía! para n imporl!~.OrM ao Ministro da Agricultura,o
!
tido
de
que
seja
reconsiderado
/,
ea.
outras tantas de sêlos de seus tnr~o de ~asollna "pren1Ium".
qu"f:z.
Era-lhe.<! mais fácil, mais econõato que determlll.ou a dlspensr. do
"alses. Com as novas taxas poslT(,1] I~r o telegrama, para
que
~grõnomo FranwiCo Louza~s AI·
tais o filatelismo ficarl\ reserva de mleo. mais rendoso, m!\ls lucratl1;o,
conste. nOs Anais:
ves da Fonseca das íuncõea de
loe mtllonâríos. Ademais, existem Importar a p:asollna "premlum" com
"Exmo. Sr. General
Ernesto
diretor da Escola Aero-Tec,nlcoi
certos asnectos. em relacão ao 1~· \\ . eomum, tendo narll. !sso' o beneDo"nel'es _ Minlstêrio da AgI'IVisconde.da Graça, ~'essaltando ll.
1lentino Ílumento. que não pareoe nláclto ou a conivência do Conselho
cu'tura - RIo.
!'eperctlssao desf~voravel qu.). teVl'
haverem sido estudados, O que diZ Nacional do Petróleo, das autoridades
Temo a Ube,'dade de levar aO
1\ medIda no se1~ da coletlv:dado
resoeito, por exemplo, a. União aduaneiras, do Instltutl) Tecnlcolóconhecil11ento de vossêncin. o sp'
pelotense. &lllc~tou. ainda,. seJ~
Po~tnl Universal. Teria sid<) esta glco, etc..
!,111nte: fu! procurado netas cida.SI'. Presidente, a entl'evista
pedida a lnterferencia dos l)e~Uentldi\de Internacional. estabeleci.
rle por 111:merl)S~~ ~,grlcultorcs em
tados
Fer!1ando
Ferrarl
e
Vle
1'0
da
001'
tratados,
consulta.da
ares51'.
Adrl)aldo
Junquelra
Aires
é'
a
sua 1'1'anôl' maioria dos Mun:ci·
de ~el0 Junto ll.() Presidente d1
peito d~s novas taxas postais bra.. cOl1fissilo"l da fraude.
nl(l~ dp. C'lm:uco e
Plra'~ni, inRepubl.cacom o mc:mo objetlw
sllelras? Ou ser>!. (me teremos duaS
Diz ê!e: "nllo havladólnl'es parll
tl'rpoC1 dos em venderem as '~lns
Esta' proposiç1\o foi. aprovaOll
espécle.~ de selos,' uns, de valoreA a importac§o da gasolina "premlum"..
rolheiln~ de trl!!O.não encontl'anelevados. llara a correspondêncin Imllortar!\m-na cl)m a corr.U'n.
l'Or unanlnlldade ~om um adendo
do. 110rém.compradores. AnOTei
d~ banca d~ tra b~uhlst,a pr'jpOnClu
em terri't6rlo naclcJnal e outra, dE'
Entendemos. mas nâo pOdcmos nd~p.m nomes P. o número de sacos
iQê~tlco apelo para o Mlrustro da
ac6rdo com a União POstal Uni- m!tlr ou concordar,
i
a vPf1'l~r.. São cento e cinqu2:tta
Agllcultura.
..
.
.
.
'
versa1
mais
baixa,
para
a
COrresfi "rlClllt.orps e dezesseis mil noveMulto simples l1e~al. t<ldavijl,
pondêncla para o ~strangeir()? s~ Neste caso. se não existe lIémça para
Sóbre a matél'la, ~lem do autol!
r'ntos p trinta ancos. ~tes dados
falou o VEreador lI..ozart Bianchl
tal ocorrer uilla carta para Bue- a imoortarlio de perfumes francésé.!,
d",rH'l110t.ra'11 serem tndos pequenos
Rocha."
..
.. i
'
'IÍ
lo do vamos. importá-los com os dólal1eS •
n~rlc"ltorp.s
.~.,Informaeões "1"·
Solldal·12c.me com a manlfest,açlló
nos Ares Da'7.ar menos .;se s
necldos for'ltll compI'01'ada~cl):n un~nlme da Câmara dOs Vereadorl!<l
que outra llara Caxias ... , M lt ndl1uh'ldoR 1li\ra a Importação de 6lens
.
:,
n p"i"lcão ele zulasde 1'Jl'odurM de Pelotas, esperando justlça do !Ore.
ErA. o que tinha para dizer. ( 1L o lubrifica ntes,
de trbo, 'Auiros viri\m-se fOI'Ó'l.- sldente da RepÚblica. .
Se não exIste Ilcença 1')ara n lrirbem.)
C!'1S a reco,her o trigo aos arme.•
r,ortaelin de cremes de beleza, vamo!>' ,.
E' natural e ccmpreen.sível que Co
7~no da cl-i,~c!'.l pa~ando r,elo' eleO SR, LEONARDQ IlARBIERI:
Import!l-los com d61al'es adquiridos
Ministro' da Agricultura e o Presiden~
l'')slto. Pedlram·me intefced.~s.* da
"ara ~ Importação de graxa parn
República
não
estejam
a
Dar
de
cM
a
sepuinte
com.unicaçáo)
Semaauinária..
.
Junto ~o ~ov"rno. tendo eu lh~ tudo quanto OCOl'l'e; Devem p.onfiar
nrnm-!ielo cOl1"unica~ a ocorrência nas infol1nações dos seUs auxiilares, nhor presidente. Com relacão ao disE' tão slm1l1es! Tio natural, !l~"
A l'os'Sncla. certo. de que tomará
'Por mim J)I'oferldo, sextn-felri\, !l'uncfo pntende o SI', Prcslden:e do
mal! não del'em e~quecer o aviso do curso
a. m.d!das necessá:ias e urgen. Marquês
dia 20 do corrente. a re~pelto das C N P I
'
de pombal:
.
IrreR:ularidades
exIPtentes na lmpor- .
.
.
:
t~s t1091'a solucionar a situacão.
"Se a natureza deu, com prevI. t.ação de gasolina
"oremlum",
pra.
Sr.
Presidente,
estou
encaminhan~
P~dl ~ue· a~ardassem as providência. dois ouvidos, s-eja um p:lrJ. dUéão" de !lâs liquefeito e venda de dn 11 'Mesa novo requerimento 1'10 quill.
c1~n"ias do Ministério. Dplxo de
ouvir o ausente eo outro pal'a w det'ivados
[ l i r i!;iJ'-me i\0 Serviço de Expande 1letróleo. o~las nossas solicito outras Informa~õe~ 11 su~ro".
nMsad.:lr."
sliI) do 1',igo por ser encontrar
Refinarias. deitou entrev:st~ '10 brio por interm~d \0 doSr . Mlnlst.ro da
O terceiro· assunto éo relativo a lh~ntevesP'"l'tlno
carioca, "O Globo", Fazenda. pedindo, ao mesmo tempo,
.ou diretor em 1'la!l'em pejo Inte. tarifas. postais e tcle~'l':í.flcas.
rlor elo Estado. Confiando nas
O "Correio .do povo", de P6rtoA!e· o Senhor Adroaldo Junoueira Aires, urilência. nu encaminhamento do~ dos
P~ovidêndas de Vos.~ência. aure. gr4o', comentando o aumento das ta.- TlrPstelpnte do Conselho Nacional do de? outros que apresentei na últi~a
.
sexta-feira.
.'!~nto cordlnis F811da"ões .,... Depu- rifas postais, salienta que o merca(\o Petróleo.
to <:10 .Toaollim Du\'al".
Reza em !luas declarações aquele
Estamos certos de que Int.eressa Ílo
de preccsnáo obedece mais a qualque'
Até hoje. não sei qU~ nrovidência~ 16gica. Exemplo disso está nas novas Senhor: "Anteriormente. a SUMOC ~o\'êrno vasculhar as .irre!lularidades
r""Rm t"""adas, S1'. Presidente. :-::.ç'~ tarIfas postais e telegl·á~lC:l.S que en- admItiu um á~io especial para a im- do passado. mas interessa-lhe. s>Jbre-'
('Iq~ulanêlo para oue sejam a~ndldo; trarão em vl~or a pal'tlr de 1.0 d{! portaçáo daCIuela espécie de' combus- tudo e sobremaneira, presel'1'ar 111'!!~"S ."C'Juenos a~lcultores € para<TU~ maio vindouro.
Cartas aéreas po: th'el, mas' nllo chep;ou !lo ortclallzar pecialmente a decência, o dec6ro e i fi.
o O~v2rno ')en.s~ na su~estão d.~ Co- exemplo, passarão de Cr$ 1.20 par~. nada. A emprêsa distribuIdora
r.e mor!\l no· futuro,· (Muito bem'"
~-,lfts?o Técnica
de Trigo, quandO 5,00. E, assim por diante. num cres- pl'oc1utos de petróleo responsável. pela
I
~cOI1"'elha seja estudada., pelos ór~ãos
qualidade da "Premium", começou,
O SR. LUtS COMPAGNONI:
cendo tlIiSustador.
c~n'1l'=tent('s .. a convoêniêncla da aqulConclui o grande' 6rgão da Imprensa entllo, a Importé.-la aproveitando a
(U a serlUinfecomunicac/fo) -Se~
~k~ 'I e distribuição de tOdo o trig.), brasllelrlr, dizendo:
licença para a Importaç~o da gaso- nhor . Pres'idente, o Rio Grnnde Cio
n~'icmal e estrangeiro, "elo GOl'ê~nQ
"As novas tarifas chegam ao IIna comum, dadO oue o documento Sul comemora, neste ano, o 60.' a~
O"t.rc ~ssunto (lUe me traz à tribunuge do malabarismo que as ditou ~~ro ..: specifica 11. qualidade do pro- versárlo da· portentl)sa obra reallzp.na. Sr. Presidente. é relativo à dis-.
no caso das assinaturas de caixas·
dora por Abl'amo Eberle.
L
r·m!a. da direção da EsCOla Aero-Técf)O&tals, pelas quaLs se paga, atual.
As mesmas declaraç5es silo transBela vida, cheia de exemplos e p':e
T1lCa. VIsconde da Graça, de Pelotas,
mente, Cr$ d5,OO por ano e quo'!
crltas
na.
edição
de
24
~o
corrente,
ensinamentos,
a
dêste
pioneiro
~J
Engenhei.l'O-A(!1"ônomo F~anclscv
passarão a CrS 1. 500,00 f '"
'.
!.
LOlJ?ada·Alves da Fonseca.
Com tais exemplos, partidos do do tradicional jornal da Ilopltal pau- imigI.'aç§.o!··
O oaxlense do sul, ctue teve a veXl,"
Na l!'.scola estavam ocorrendo irre,
próprio govêmo. de onde o crité- l:sta "O Fstado de São Paulo, o qual
junta,
todavia,
em
seguld'l,
llronuntura
de
Cl>nheCel'
Abramo
Eberle.
1!~la ridades Tlor pa!te· de um ser-.ld~'
rio l6gico, o bom senso e a ética
1nterino e faltoso no desempenho d1
normal a tais casos pal'ecem haver clamento textual da "SUMOC" que tOda ll. vez /lue. lembra .seu n0lll-e"
~uas funcões e o diretor, no cump.rl..
sido banidOs, Impiedosamente es afIrma estar enl(anado o Senhor Pre" quereoorda traços marcantes de s)1g...."
mento de seu dever, havia tomado
corraçudos, não temos por que no, sldente do C,N,P., porql1anto fixou personalidade, que relembra ;'Poslllí..
ll"Ovldênclns
e sugerido ou pedido
admirar que o comércio ordinlÍl'Ío oficialmente o ágio de CrS 150,0() gens rle sua vida, emociona-te, p~r
n!:',lrtllra de inquérito. Não se aho'ilf
o mercado dos preços, enfim, che- parll Importação de Il:l\sollna "pre- que êle foi o retrato vivo d? bom
t!'.~tlérito e dispen.sou-soe, sem mal~
gUe a batel' próprio recorde, que mlum" sendo que é de CrS 70,00 o imigrante, do Imigrante trnllr!lhador,
d&~uele aue escolh.eu a. tel'l'a, 'Vl;.~l,'4
",da. o diretor, causando
ato d~
tão tristemente nos dlstlngae, do ál%lo Ilara a Importação da j!'ilsollna
r:: :vêrno surpreza. e repercussã-o des'
.
emcol1tato com ela, amou·o.. e n~I1'I.,:
mundo Inteiro, nas estatlstiC:>.s re. c~mum,
1'avará vel na coletividade pelotense.
Diz o final da nota do "O Estado a. morte cOl1Segulu afastã-lo da tel'l'a
latlvas ao custo devida."
1:olso funcionárloatiI1!','ido é um ser- Hl\ outro aspecto interessante li de São Paulo":
.
. . que êle elegeu por sua. Pátria,
.
~dor exemultt. homcm de \'Ída limpa, observar no caso das tarifas.
"A, sU:lmc. llorém. .seil;undo En'1 1884, depois de ll~raVeSSo.I'· o
oorreto "m 'suas atitudes. fUho de IlUil·
informações colhidas pela repor- Oceano. vindo da Alta Itálln, junto
E' possível, 51'S. Deput!<dos, qU~ uma
tre ramllla .de 1lrofe!sóres que h·::,nrant carta. para Buenos Aires pague menos
'tagem. sustenta que deve haver com seus. pais. e Irmãos. com apena~.
(l mi\'!ÍStérlo rlog-andense.
equivoco
do. Sr. Junqueira Ai- quatro -anos de. idacle, chegava Abra..:;" .
sêlos do que outra paraCaxiaa,
Atrlbul-se a dlspen!8. do dlretol' à
res, poIs fixou oficialmente o 'áll;lo mo. Eberle ao antigo CaJIlPo dos. Bumâ vontade de graduado funclonári" Este aspe<:to é l'essalta do pelo E'.~.
da ttasolina "premlum" em Cr$ gres, hoje .Caxias do Sul. Interntll',d-oMlnistério,n!o tendo amesnla as- Eugênio F. di Primlo em d~cla:'-acõe.~
150.00, enouanto o da gasolina do-se nnzona l'urat A ultima fell),
~ecto 1lolltico-!)artldál·!O. A pro"a do llre.stRdas ao Jornal. também de P6tto
comum é de Cr$ 70.00..
d:t viagem, no melo da n?rest"d3élne afirmo está na rrranifestacãounà· Alegre, "A Hora". O Sr. di Prlmlo ~
P"ealmente, Sr,Presidentp. flcott.fl- pera. e'Pl)r \licadas traç::lr.as 1\ cn~cfl,\
:nlmedá Câmara d\ls 'l~readores de t>re!ldente da Sociedade FU:l\éllct 'lCildo oficialmente o hlo ~e Cr$ ." de cavalo. foi feita a pé. já que!, ~;:
.
Pelótas solicitalldo reconsideração aD Itiograndense,
15M() para a gasolina "premlum". mulas deviam carregar os utensl tos
,
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~ as rnercndorlas dPo ímí-rantes. O pcrsonalidatle . Ne,m os dolorosos pa- na, que ccncrctízará o sonho duqueA flexibilidade' das subv~:l.li f cklpequeno Abramo, de vez em ~1.1amlo,! llerimentos que antecederam à sua íes que, há anos, vém acalentando tações orçamentárias, que lhes são
p.ua nmcnizar lhe a viagem, seus pais, morte, conseguirnm alterar a boleza a suaüocnlízacào em Vitória· e em destinadas, não ccrrespcndem às neo ir;avam ao ·lombo dos animais e I ele seu admirável temperamento, sem- Laguna, (Muito be:l)
cessitla des dessas instituições filan·
o (l('positnvnm nas bruncns ,
pro voltado ao bem ele S~l~S sernetrópícas, muitas delas sustentando
J~5tc início de vida, chelo de d;fi-' lbnntes. Ql1nntas vézes &!~ surpreenO ~R. TEIXEIRA GUElRaS:
S2US hospitais e suas maternidades
cUJdade:, c de humildade, marcou a d!tt seus operáríos. aumentando-lhes ,
..
.
com o auxilio e a .cooperaçâo ~t'r.eVIcia toda de Abramo Ebr"l-, Foi o sa.árlo ou g'l'atificaudo-os. com :Zi~!a lima eOln1LnICaçaO) (Scmre- rosa dos particulares,
inu homem ql!e venceu vas dificulda- qunnuns nclma das csnprR.das!
r ao do ~racl()r) -Sr, presidente,l Air.d.a não se féz a devida anrec1c~ sem nunca nbandnnar O',tlcla Home~11 cmmentemcnte cl:'jll'eende- fr~l~slD~PU":"do~~ ~stou r,ecebendo, _ e cíaçào do valor e . da benemz rêuc.a
virtude ou':, tanto o distingulU, Tra- d,or. a ele se deve ~ prlll'ell',a tenta- ara 11l.~. ,a
,"su, ~ comumcaçao, d.a. cbra vdas .Santas Casas de M:S'2t nva a todos com respeita, com ccn- lli'a. de :1:tl'0.ctuz1r vinhos caúchos ~,a ~endo~6 c contrtstncora, ~e ~ue. esta ricórdia do nosso ínterior. .
tilezn . Mesmo mais tarde, quando cU)l:tal de Sa? Paulo, Iacanhn reau- Munieí e(hano o .~~~llP~, de aVlU7ao ~o .
ycrdade que, ao lado dessas ínssuo obra se an'Í"'antou e centonas de zada no começo do séctll'l, l'cvel~n-'1 tôda p o, d~ Braganca que atende tituícõcs que exercem um vcrdndetrc
)JrSSO~S o ai.l~nlavam em seus em- do-se, maís uima vez, o pioneiro in- deOi,t adle~l~ elo. SaltadOr, 110 grun- apostolado noa111paro e no 5Ocor1'O
]1\'ccnc1'mrntos, Abramo Bbel'l~ sem- t1:"'l'do a desafiar e vencer téd.as as
O D~ll~l' s~ 11t'~~:8. ,
. ,.,
aos invál.dos e doentes pcbres cxis»ro manteve aquela 110bI'I'7.f, d,~ !',25. dlflcu~dades" ,
o Prefeí ,a o. o ao d;~ ,..SllvLr u e te,m p'~r ai afora muitas ent ida d ss
t'.", nue tanto o tomaram estimado
A vi da de írn igrn nte Abramo Eh~1'1e lef("al'l~to.~al·~idadd cnv.a.a!n-m~ te- "fantocnes" que se beneflciarn dctJ110 rnc'o de todos,
.
comporta as mais long as dissertações. C/ué' l:e I' Cl;;l1,1. c~n o-me desse fato, nestamente. da ajuda financeira do
O far"loso (n vida dêste Imigrante Ela f;,z parte daquelas ';popéias ele, revíão 1111 escnta um d2:,,,;c1'Vj~o.. àquela govêrno, Sem uma cor-esncndcr 'e
elo século passado, é oue êle l'õallzou Il)!one'ros. nue a Nação já consacrou I lo ~ FO' ~~iJ1i~f~omâ pek cm díríja apc- ccntraprcst ação ce servícos à ccletisua obra contrariando tudo o que' 11') Monumento Nacional no \mir:ran- sentido de ,",~
eL'On~~tlca, :"0 v.dade . Mas ísso é uni caoítulo i.
eh elementar ensina a' r!êndn eco-I te, mas cujos detalhes precisam ser cnrn o cu oue "e?~tl.1:.;.e ab~. to rtCjUele n?rte de l1~.;Sa mcúria e de n05~a
11ôm:en, Criou uma indú,<tl'ia pri\ti- rcvrl,ados, pa!'a ensinamento . das ccri'~j~ da e s-l,ie, nuo SO!l1ent<,ali falta e.e po1icblr.~nto adl"'.!l:'stratiI'D.
camcnte no meio do ma!'!': roem ma- at1.1"I.5 e ,das futm'as r:::e:·a~ii~.5, Li c30 njão brao'~ng~~, ma,s n, t~cla . n r~- .OC/ue me Pl'€c['upa nas c01!sideJ'~
t.:"!'ia-m!mapróxima, sem mercados de t.enacl~ad~, de hone~Licladc,de~ersas· C~~, ~I"h' ma.s alI] a as cll- ro:S ,<:u·~ cstsu fazendo é a sc:'te
c'1'1'l1m'elorcs, sem meios de t.1'flns- cCl'dura, ele Jj'lmanidade, Bm;'l'em- do mesmo p ti;~ar, <;~l,~ se. ~tlllzmn das ll':s::tuicõ~s (!ue fAZ~111 realm~n
]J0rte, sem f'nanciament!'o, auxílios. dcdor, capaz, vibrante. sempl'e soube ali corr.o aepa.,n· lan·so reg,u ar por te ob~'" de carid2.êe e de f:·~terr.ld~de
ml1wcncõcs 01.1 protp.cõe~ "fidais, sem s:1' humano, pesnpm'ecido ná mais de en~pl'§s~S,
.11' elO
r:t,11 e outro.5 hl1m~n:',
. .
,
c~il~orar nenhUm invento rel'olL1cio- d,z anos, a fl~'ura ele Abramo F.ocrl~, O Municipio de B'. n'
é ' " oPa: a o.u.~ .. as _dlf:cu}dad~smte:'1]8<
n.mo,
.
há cada ano que passa, ma1S se rgl- grande ralar
o's ~,:,~nç~.o ,\., i d'_~sns ,~n,"lt!llr?~S naose a.,;mvcm
me realmente criou um empreen- g~nt!1-,n.:als Se firma na csi:'!'l'.a e .na j:al'a a vicia' P:., .. \,hU .1,?nif1~a I ata a !nwlvenc:a .é que f'~tou aD:"Ccl'mcnto, tirou-o do nana, Indo bus- ne1111lracao 'de seus cont.emporâneos e 're"'iác com .',conomlca e. socla1 e,a I sentanao 1.1111 p:'n.1eto C]U~ cnmda 05
cal' fora do seu "habitat" tuelrJ <l aue de todos quantos vieram n ennl1ec?r- su;;s ~as3s d as s~:s; mdustrias, as, debites antigos d: .. m~smRS para c~'l
necessitava para. realizá-lo, E con- lhe sua trajetória por ê~te mundo, co;, a 'sua lu~'o~meêc~,.os seus ?~n-I csInotltutes de Pl'cviM",";a Soc;~l.
Cl'l'tiZOlJ._o em
grandes pro!Xlrções T~dos reellrdam, pOr el:et-:lplo, ClUe Um ou.so avi-t' ~
~ua peCUUlp,! Ba.!ta acentuar qu~ muitn, r~s-~
;Jais ,SUA obra, no gênero, é a l1'1aiel: F.bcl·Je .nunca aheol'. sua voz, .nem tem ~'elêvo ,nio Oll~q~~~Ssas C?ndlço~~'1 de Ml~erlcordla ,e mL1itos _H'lS'li'"'.S
P
10. pala a 1<;- de Cal'idad-e do mt,erior€stao sob a.
rln América Latina! Cérea de l.BOO mesmo quanclo o mais htfmilde de ferida zona
pe~soas prestam, hoje, seu§ servicos sous colabol'ndol'es deixava de cum-tste o a :êlo diri~ldo .
, I ~~l~~Ç~ d2 cob:al)Ca. ex€cutiva ,.,·e!".s
il obra delxat,a por E1:el'te, _ obra pl"lr seu próprio dever. lJ~ra coma nlstro da Ae I' ,"
ao SI', Ml- i o_gaes d~ Pl'ev:denc:~ Soc:al 11l1rt'1.
qu~ dentro do espirlto a lt"uistrt que nbl'a comum li. Que se:'virm, Em
rOpUlaeão.d r~'autlca, em. !lome dll ' con.J11l1tl1:'a. em que. nua cont8.11' C2"11
~~lr:pre dominou a persori~lidade de t.omem do cOl.se.Ji1o, da paciência, da"
":êon~;es!:j;~r~\a: t d' Tol
j ~2~U"sr~~ ,pa,a ~1a:::te:' ao menos cs
~Pll alltor. ainda hoje se caracteriza p~lavra aue 'ensInava, que consol:wft,
,raGuelros _ F:tlfl:l aTO ode xel- .e1S se'.'!.CGS as.. ,st.~ n_cla's,
pelo s~u aspecto marcantemfnte so- Dai. o clima de restJelto e dearlln!Rio _ D F ' . CIO lr~ entes I . A m~dida ct' pe.dBO pal'a e~s: s c'1clo1. Existe uma. hierarquia naQuelas J'açao ema.ue viveu - c"1I1a ~ste (,11.e
'PLN' 4~5 .d
B' . .
! \1dp.s,. comubstan?lnda, n~ meu !ll';:···
l,SOI1 pessoas, diritl'en.tes
co!'aoora- se consolidou com sua mOl'lR e cada
8'8 "7 "3 "1100 e
lagan\a. PA J=to, e ml'a pro.\'lc,ên~'a d~l\\'?,êr',c''\
dores, mas todos se sentem particl- ve~ mais se adensa com o passa!' do
·"P~co~· re'acto c 'e~
. oara, a. :oObl'f.';in:l:q'a. de c.zntel"~s c·e
]Jantes da mesma obra comum Nun tempo,
bt1ll 'dP ~l • o" o.a da TI'!- II1stl..Ul~CeS fl.an{l'??:eas ~Il' pl"õt'm
~
.
~. ~
.
. a es"a: 1 usLe Ca~a tl'ansm!" ln~st!l118ve:g beneflClos no naS30 lJCvo.
la ,uma gl eve toldou o !IT1'1':).Pl1te de
Ao comem~rar-se o 60," :lIliver~átil' . nO$SO ve-emente apelo contra (Muito bem),
1mmonla ~m sessenta aUM de tra- l'Jo da ohm do imigrante Abramo
fechamento campo . ele . aviaçê.o .
balpo, Todos os colabor:ldores Ini- Eberle, como caxlense do sul e romo
Bragança de onde já fo:'am I'ctíO SR PED O:B
GA
rad?s a [J,arelhos rece[Jtorcs tJre,R
RA
:
ein.s da <lbra,. dela se tornel'am s6- g-aúcho, sinta-me ol'gulho~o de poder
elos,
' . ' . • recordar sua nobre fi(lur~, jJal'R oue
. jl1d~cando gralldcmcnte comunl·
Sr, Pres:dente, peço a palul'ra pela.
, Outro aspecto slgnucath'o da obra todos os brasileiros venh~:n a cocaçoes este Municlpio e tMa zona ol'dem,
Fle Eberle, é serem seus coln,borado- llhecê-la . ....:. e dêste conhecimento se
Dragantina rcferidb camuo vem
rcs brasllelr?s. Escola de trabalbo, fortale<;a. cada vez mai,s, c~mo
em
servindo não sàmente a FAB coO SR, PRESIDENTE:
S~tlS a~rel1dlzes com <) tempo se mim, a Fén a perfeetibllidac\e da
mo ao.Panaü' do Brasil pnl'a
tl,n115folmara1p- em verd;ulelros mes- Nat.ul'eza Humana, uel'fcct'bili :lade
emergencla e a Real Ael'ovias que
Tem a p:,hvra o nob;'eI::pu:a;;J.
t1~~, em auU:ntlcos m:bstas, MOSos que se revelou em altlss!mo t1'I'aU r.n
vem mantendo linha, At, SaUdS,!
.
~a.dos das zonas ruraIs ou das CA- personalidade Que lembl'~mos, E,
Deputado Lobão Si!\,e'ra,
O SR, PEDRO :BRAGA:
ma das mais humildes da socler1ade, também, pa!'a que Ined't"nos
11111'
Prefeito Cesar Pereira"
, t,ransformara:n.se. em eSllcclalistas, instante sôbre os insondá~'eis desi(lE::a o que tmha a dizer.' (MuitO ,(S:;n rc"t'!sc:o ~o oraq.or- - S: P:'e·
graças à orlentllçã.o prol!:'ess~sta
e l'!ios dn Providência, no~ trrzendo .de bem),
slden •.e. ,l",ment~ve!m-ente, <lntem, pOI'
humana '.que EberIe soube imprimi!' além-mar, hU)11l1de e s!m"llés
bons
um equIvoco nao me foi con~d:da a
à sua obra,
e pacientes, figuras-up.kõe,,' como '0 SR. ERNt:NI SA.TIRO:
pa~avra, ~Insc:'ey:-n:<', tl1cJenrerr.mte,
De que é um cenáe~lo, de artistas Al:ramo Eberle, a forjar r.aPátl'ia
p~ln ho,h,
amdahoJe a palavra
~ oficina do h)Imilde Imlgrante, que de tadosn6s, a Grande7.u sonllttcJa (P~ra llmaeo1l!unicaç5.o). (S,em re- nao me f~l e..a,da,
, .. '
hf. sessenta anos iniciava s11.rtobra, pelos idealistas da Hls'.ól'ia desta Vlsao do oradOr) - . SI', presiclente
Desejava. ,lazer .ao c01lhecnll€nto
venl10 reclamAr das autoridades com~ da Casa d€, m~mon81 qUe recebi de
iba,ta citar uma de suas reallzaeões: Nação, (Muito bem)
'0 í'mponellte hostensór!o rlit-XXXVr."
'
petentesas llCce5.!:á:·ias prOVidências 11m dos mais p:ogl'€Ssis:as p:efeitca
..Con~resso Eucarlstico Intel'nact.onal,
O SR, PONCIANO DOS SANTOS: parI!- que sejam pagas as Indenizações do meu Estado" DI'. Roosevelt Kury,
l'ealizado, no ano passado, nesta CadeVld~s aos proprietários da Bacia e. de. um requenmento pedil,ldo provi-'
pltal,
(~~a uma comunicação) , (Sem re- do. Açúde Boqueirão, Municlpio de den~las ao Exmo, SI', .Mmistl'o da
Ruas linhas de produção nlcancllln, Vlsao do m'ador) _ Sr, PrQsidellte, Cabaccll'us, no Estacioda Paraibr.. Marmha quanto a ocorrências havih(1je, cêl'ca de 2tl,OOO ohjetos dife. a população do Es!}lrito Santo rejURecebi, ncme sentido, apêlo do Pre- das nas costas do Maranhão e do
rentes, que vão desde Bslmples al'f('la bila-se. porl{ue os.iornais de ontem feIto Emesto Heráclio Rêgo .que Piaui.
;para montaria até' os m.:>t(1re~ elé- ~l1t\nclavam ter a Ferro e Aço S, A. transmito desta tribuna, àqU~les n .DItos doct1lneFltos Se, acham' conc:e.
trieos e as gigantescas m~,quinas que miclado. suas atlvldades na Cidade quem Incumbe pl'ovidenciar, o mais bldos nos segumtes termos:
Cll~ergem de suas fundições,
.
ele Vitória. Maior' satisfação ainda, rapidamente possível, O pagamento
"REQUERIMENTO
Em qualquel' parte do Bmsil. mes- entretanto, deverá causar· a noticia das indel1izaçéCs,
Era o que tinha a dizer.
(Muito
SI', PI'eside1lte:
.,
010 no 10nf(lnquo sertão,' podemos es. de estarem quase ultimados os traba~ft!' certos de encontl'ar .um t.estfnlU- lhos para a fundação da COIll'Junhla bem),
Solicito ;'la!ol'!,:t1a. re'mental
:pho da. obra de Eberle' os sens pro. Siderúrgica de Ferro Gusa, naquele
que
Governo In,orme por in~lutos,
. .
E~t~do, a qual deverá elar trabalhO 11
O SR. OCEANO CARLEIAL:
t~rmédio da Ministêrio da Ma·
.
.
mais de dez mil ollerlÍl':\os, além de
r1l1ha'
~ No.ssas 1"õ~'ças. ArmadM também eXPol'tar. anualmente, 11 ninharia de (Lé a seguinte c<Jlnu71icação) - Sr.
a)· Os motivos 'que levaram a
2,000,000 de toneladas' de ferro I;'usn, PreSldente. com o desequilibrio I'esul. capitii{) dos Portos do Maranhão
!Jodem ,dei' este testemunho,
E ::-te no. l!Jxterlol' p{)de êle levar qUe l'epresentará soma de divisa's tante da ter!'lvel crise Inflacionária
a efetuar a. detenção de dois na·
ps prlmõres de seu trabalho, h<lllrn.n- maior do que aquela que nos rende q:le .atl'av:essn~os, é quase iruiUsten~
vios na.s costas daquele Estn.r.a
'1:1? n capacidade do al'tlfice brasl. o café e se.l'á um dos meios de salvar tllve1 a sltuaçaodoméstica e flnan·
conforme noticiâl'lo da ImprenSa.
~elro.
.
o Brasil da .crise tremenda que atra. ceira de muitas instituições filan. b) Os motivos que leva1'um o
, Abramo Eberle faleceu ('in 1945. vessa, Na Inglatel'!'n, em ocasiões di. tróplcas que mantém, em nosso pais
' Capltão dos Portos de Parnafbn.:Mas. é. ainda seu belo csplrlto que ficeis, pl'opagava-se o slogan: eXllor- serviços de caráter ussistellc.al e edU~
Pio a efetual' a prisão dos pilotos
presIde as decisões de seus dh!nos tal' ou morrer ,E~tamos exatamente cativo e que representam mcgAvelde trés aviões e um he1icoptel'o
~ucessOI'es, Aquela maneira afável, em situação semelhante, Necessita- mente instrumentos valiosos de coode Ill\CionaJidadeI1Q1'te-amer!cn·
,çol'da,ta, antiga. de ser Industl'lnl, mos expol'tar, não. a matéria prima pera ção com o poder públ1c'~, .
na.
~onsbtul um •.. cal'!\cter\.stlcas que fêz do minério que quase nada I'ende, mas
Principalmente as Santas Calias de
c) Se são\'el'ldiccs os irfc"mos
Çscola ndo melo em aue êlp. V!t'P.ll, Na aminerio manufaturado, o ferro gusa, Miscrieórlia do inoori<lr do Brasil que
da imprensa quanto a corit"ai,.ri
~~~~oa e ~el1colabQrad"r 'llevJn, que l'enderáCI'$ 90,00, ou maIS, eln prestam, abnegadamente, assi.stêrlcia
do de minemls estl'atéA'icês
:Vlccil11ad de tudo, o ser humano, A cada tonelada.
médico-hospitalar às pO:J'::a;ões poali se estariam vel'lf'ca~do c:ín
n e Eberle é recheia:la .de epls6A população do Espírito Santo, éS- bres àa zona rural e que não dispõem
forme telegrama da' AS 1\PRE"'S
"" os, contadO.<; pelos 1!!al~ hUlnHdes peelalmente a de Vitória,. l'eR'osI1a-se de .patrimônio nem de I'entlp· pr6pri~s,
pUblicado em ed:cãode oiltem. ::--,1
.~(e seus ..colaboradores, onde tl'anspa- eoril n criação .d.e~sa.· A'l'andecldade egtao vivendo atualmente 0111 dr ..- I
.de abril' de. 1956;· em· uOltima
.ecc esta adm!l'âvel faceta de
sua siderúrgica, n malol' da'Alllél'ica Lati· ma ce. sérIas diflcu!dadts,
I
Hora" - Sa'a das SCl!siles, em
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tliD '·Cachoeira",· • três qutlôme25 de nb:'i1 de 1956 - Pedro Bra- 1
tros de SãO a'llnllUldoctllS Man.
ga "'ilho".
ga.ei!aS, cambém Municlpío lImlBalsr.s, 14 de abril de 1956,
I
E:,mo. ISr. Deputado Pedro
tro!e ao llOSSO.
Por estes motlvos expostos.
Jl:llga,
Exmo. Sr ..Pres'dente da RepúRlO de Janeiro - D .. ·F.
blica, é ~ue os slgnatill'lo8. do
Anexo a êste ellCo:Jt:'ara Vospresente memorial, autondades,
sa Exeel~ncia cópia de um peditio de cinco munlcípíos maracomere.antes, pequenos Indust1"I:11s, fazendeiros, lavradores,
"nnenses dir;gldo no 8'r, PIetodas as classes e o povo em gesidente 'da República.
ml de cinco munícípíos - RiaSolicita-se que sejam tom~as
chão, Balsas. Mallgaoelrss. samprovldêncins para que se r'7~~va.
baíba e Loréto -Querem enero p!'oolema de ene~gla elétrtca
gla. elétrica que lhes proporcioem tô",u uma vasta região do
ne conrôrto e uma. vida melhor.
Eul à-o' Estado, -ansiosa por ter
meios par« desenvolverem seus nemeles de pro:;Tes.'io. e que tem
gócios e onde possam mais tas.do, até n[;ora. posto à margem
cümente produzír' a par do endos cuidados dos governos. O q~e
grandecimento comum do nosso
se tllciteia é uma velha asplra9t1:°
querido Brasil.
pela qual o poõ'o destes mumciFa~emos êste apêlo, certos de
piQS vem clamando aos governos,
que não será em .1'ã.o, Vossa
Já fa"!: bastante tempo, entretanE."lcelência de posse . C:éste doto sem. resultado: o aproveItacumento, encamínhará todas as
mente da bela queda d:.igua do
medidas eabíveís para atender a
rio MacaplÍ,Cachoelra, onde tanta enC;l'gia se perde a cada mí~Dllcltação apresentada, atendennuto tão próximo a uma popudo . desta torma, ao pedido de
uma. região, a neíasa por melhores
lação' tão soequlcsa de energia
dias para o seu futuro e pl'og:l'eapara o seu progresso110.
,
· O povo do alto sertão maraseguem-se as assínaturas dos
:nhense espera que V, ~. a dê a
Prefeitos dos cinco munleiplos
êste seu tão justo desejo todo o
ínteressados, do AdmlnJstl'ndor
ll11oio que pudet dar, para que
Apostólico daPrelnzl'f\ de Balsas,
!ê resolva êste problema velho e
de autoridades. presidentes do
cue todOS já sentem aq,ul- inaltotary C1Jlbee .de vária· assod.lável.
..'Agradecendo antecipadamente o
ciações, Presidentes tlps CiUnainterêsse que V. E:<..a tomar
I'llB MlJnlcipais. representantes do
neste sentido, apresento·vos as
comércio. da Indútrla, de Asso.:
eíaçôes cperáías, e de pessoas do
mínhas mais
_
i\.tenciQôas saudacões - Dr,
povo."
.R~oseve!t Kury. Prefeito MuniciEll'a o que tinha a di;t.er. Sr. pres!dellte.
(Muito bem)
pal.
:Balsas 20 de mnrç.o d e 195"
".
. Exmo', Sr. Pre.sldente da Reo SR. PRESIDENTE::
'Pública Dr. JusceJlno KublPassa-se ao g-rande expediente.
uchek de Oliveira - l'Uo eleJaTem ao palavra o Sr. B1·W;;t.! Men%leiro _ D. Fed.eral.
~entln1OS que e),,'i.sre Ul11apreo- donça,
eupacão máxima no administrl!O SR. DEPUTADO BnUZZl
(\01' brs.silelro dirlglda no sentIlI!ENDONÇA PROFERE DSCUR·
elo do aproveitament.o das l'iq~eSO
QUE, ENTREGUE A REVI2as naturais do nosso terrltorlo
SAO DO ORADOR. SERA" PU·
E diantc desta realidll de, não é
BLICADO OPOR TUN1MENTE.
mais posslvel ficar-se dent:'o do
.
.
...
ufanismo atroflador: torna-se
O
SR. PRESIDENTE:
:neCEllllârlo que cada. cidadão tome o papel que lhe cab·e na. re·
Estã findo I) tempo destinado ao
euperação econfllnlca da pátnR e expedien te.
rnarch~ lado a lado. com os reS-ponsáve1.5 pelo destino .ela terra Vai-se passar à Ol'deindo Dla.
eomum no trabalho e na 1uta
Comparecem· mais os Sra'.:.
pela càncretização dêstes elevacios Ideais.
Godoy Ilha
Daqui ouvimos e acompanhaMario Palmerlt
SUQ.\\ com Interêsse e atenção esAmazonas peciais. a grande campanha poAntunes de Olivelrll - PTB
litica onde a fórmula s1nteliza.R.Iça Júnior - PTB.
da. pelo trinômio - I. Energ:a.
Pará transporte e alimentação" - foi
Hermes - P'I'B.
a mais acatada pelo povo bra- Gabriel
Jollo
Menezes - PSD.
(
Iileiro na.. decJ.slio suprema c111S
Lamelra "Blttencourt- PSI)
Ul'n8S.
Lapa de Castro' - PSP.
A~ora, cessados os animas da
Teixeira Gueiros _ PSD
ref1'ega eleitoral, voltamos pa.~a
Virglnlo santa Rosa - PSP,
V. Ex. a, para pedlr-lhe provl-'
MaranMo ciências na l'esoluçâo ete Unl"eAntOnio Dlno - 1'50.
lho problema. asplrB;.ção máxima
Cid Can'albo - PSD.
elo povo desta regJ.ao, que é o
Clodomlr MiIlet - ~SP.
J.pro\'e1tamento da. cachoeira. do
Costa Rodrigues - PSD.
Macapá. Desafiando o tempo e
Liater Caldas - PSD.
• diligência dos adminlstrad~res,
Nelva Moreira - PSP.
t.8tá o grande potencial 8:' eerca
Renato Archer - PSD.
ele 4{) ~qull.fenta) quilômetros ce
Piaut ~a15as. com. SE (lIessenta e cinco)
Chagu ROdrigues - PTB.
metrQô da queda e mal",. de .três
HugO Napoleilo - fOSO.
mil cavalos de fOrça. li. tapera de
JoSé .Cândldo - ODH
&!;lia da Presidência daR-epúbllParente - UDN,
ea, J! QUe o .Estado e o. MIllÚc:1- Marcoa
M~ton Brandão PSP.
pio I"!~O dispõem d~ me:OIl para
Ceará
~ta re:tl1zação. Por outro lll(1o.
Alencar. Araripe'- UDN (28-5-56).
os estudos se encontrllll1em fase
AdoUo Gentil - PSD.
avançada. 1"estando apenas opaAntonio Horaclo - 1'50.
sarnento. da última prestação. Armando
Jl'lllcilo- PSD,
calculada. em duzentos mil cruCarlos Jere!li.~atl -PTB.
selrQll (Cr$ 200.oo0,OD). para enColombotle
Souza - PSP,
''P'egadOll mesmos pela. compaErnesto Saboia - UDN,
JI,b1a Brasileira de E1Wenharla.
Euclides Wiea.r - 1'80.
eom sede no Rio .cie Janeiro.
A1Dd&, além do MllCll.pA.,para Leão SampaiO - UDN.
uma. expando futura 4.. rêde:de LlD8 Cavalcante - PSP.
· eletr!tlcaçl,o de t&la 11 reglAO, Martina. Rodrlluea - PSIl
"podemOl cltar lo -eacbOelrJ. do Moreira da. Roeha -flll.
"ODele1", "'Ó1ll1l".lIII vllinllo mU- VJ.rr!Uo Tavora - DDN.

NACIONAD;)SêOlo

Ir i

nio Grande do Norte _
Eleter VD.I'eJa - PSP.
Jose Arnauo - l?SD.
Martins Fernandcs - UDN,
Teodoro Be-terra - PSD.
Paraibcl -'-

Drault Ernll1u - PSD.
Ivan Bicl1a:'1J. - .toL.
Jandul camelro - J.>SD.
José Joflily - PSD.
JoãoOrsulo - CJDN.
João Agrlpino- UDN.
Pereira Dimz - PL,
Praxedes Pltang'a - U::>N'.
•

PetnlLlIIbllCO-

Amaury Pcdrosa -

PSD

ArmaMo Monteiro - PsD.
Arruda Câm~'a - PDC.
D!ll.s Lins - UD.~.
HCl'ácllo do itég-o - P5D.
José Lopes - tiDN.
Josué ce castro - PTB.
Nllo Coelho - FSD.
Osvaldo Lima FllhlJ - PSP
Pontes Vieira - PSD.
tmsses Lins - P5D.

j

AlallOll8 Serl1lpe -

Airton Teles -

1'80.
Arlllancto Rollem.berg - PRo
..Francisro Maceclo - P'rB.
LelteNeto - paD,
LUiz Garcia - UDN.
Seixas Dóriu - UDN.

U1JN,

Bahta-

A\.alm Melo - PTB.
.Allomllr. .BaJeelJ'o - 01>111'.

.Aloisio de Castro - 1'60.
Augusto PúblJo - PSD.
Augusto Viana - PRo •
Carlos Alhuquerque - PRo
Eunaplo Queiroz - PSD.

frt~;~r~d~e~e;-_u~:: /

José GUimarães .... PRo .
La1l1'llldo .Régls - F8D.,
Luiz Viana - PL.
Luna Freire - PDC.
Manoel-Nova~s - Pit.
NltaCosta - PTB,
Nonato Marques - PS!>.
Otâvlo Mangabeira _. PIo.
Ollvelrllo Brito - PSD.
.1l.afael Clncurá - UDN. .
Rui Santos -UDN.
.
Vasco Filho - UDN.
Vieira de M-elo - PSD,
Esplrito Santo Clcero, Alves - PSD.
Napoleão Fontenelle - PstI.
Nelson Monteiro - 1'60.
PQnclano d08 Sa.nto~ - PRP.
Rio de Janetro AarAo Stelnbruch - PTB.

Alberto

T~rrea

- t'DN.

Mino de Matos - PSD,
AUgusto de Gregório ... PTB.
.13arcelos f'eio - 1'60.
Bartolomeu .Llsandro - UDli
Cllrloa Pinto - 1'60, .
Celso Peçanha --PSP.·
1!ldJlberto de cutrc - ODN.
Getúlio Moura - 1'50.
Joaé Alves - PTB.
José PedrOllO - PSD.
Prado Kelly - ODN.
Raimundo Padllha. - UDN,
DIstrito Federal BenJlllUln Jl'arah - PSP.
BruzziMendonça - .PRT;

~bril ífé 19SJ '

saíes -

I

I:

Pal'anã -

AntÕll10 Baby -

Mario Mal'tlns - O'DN.
Odilon Braga --. tmN,
Rubens Berardo - PTB.
Sér~lo Magalhães - Pl'B
Minas Gerais Bento Gonçalves - PRo •
CAl'los. Luz - PSD.
oelso~urta -1'50,
Dllermanelo Cruz. - PRo
Jl'ranca Oampos Geraldo Mucarenhu - r
(31-1-1956) •
.
OU1lhermc Machallo -0J)1f.

"SlJ. ......

Oullhennlrlca _Oliveira - . . .
JJaC'lr Lima .- .f"1'B.
'

I

í

~~:~~~a; ~PTB .. j. C' .

QuidoUon~n - p.RP <28 .60
. Ul.
Hermes de SOuza - PSD. ,: ."
Humberto Gellbl - Pl'B. (
Joaquim Duval - PSD.
\
Joio FIco - PTB. .
'
Uno Braun - i'TB.
[,
. Raul Pllla _. P L . :
Unlrlo Machado - PTH.
Vitor Ilisler - PTB.
Acre -

José Guiomard -

Ooaracy Nunu -

PTB.

"

JilTB.

Benjamin Mourão - PSD. I
Jl'JrmlUl Neto - 1'80.
r.
Newton O!lrneiro -UDN. !.
oatoJa RojJlI8kl~ UDN •. r.'
. Santa Catar/na _
J,
Anj;jlnlo CarlOl1 - tlDIf.
Atlllo .Fontana - 1'80.
r
Carneiro Loyola - UDN. ..:
Joa(JLUm :Ramos - PSD.
Leoberto Leal - ' PSD,
~.
Wanderley Jllnlor - UDN..
B/o Grande 40 SuZ Adillo Vl.ana - PTB.[ ,
Ce.ar Prieto - PTB.
Coelbo de. SOuza - PL. i
Crollcy de Ollrel1'8 - fiTa.
Daniel Dlpp - P1'B.
I

Georgea .Galvão -

.P5O.

[:

1'51)

I

O!car Passo.ll -

LoPO Coelho -

'..•..

;,"
,!
!:

pm.

~

PTB.

F

Amapá. Bondónfa -

JlSD.

t

!.,

.

Joaquim Rondon- ~SP.
lllo .BrclnClO .
Fellx Valolll- P'rN.

ORDEM: ~ DIA

.P aR.

PRESIDENTE:

_.•..

A 115ta de presença. acusa. () tlOml'8.:. NClmento de 261 Sl'8. DeputllltOll.
.
Val-se· proceder à votaçlo d1ldM"
1&j. c01llltante da or<lem ~o~,. .

O. 81\. PRESIDI",I:
",;:,:.
eul:mlem a votlli Ida~.

Vou

, .l' i m p a - . . . : '~I " .:.c,.
fblú
....
, . ' "';:."
<
I' '~;;':.::;

i

&.:~

.. ,

.

Herbcl't Levy - tTDN.
I
Horó'cio Llifer - 1'60,
Ivette Vargas - PTB.
Jose Mlraglla - 1'$1'.
Jl)l\.o 'Abdalla - FSD.
La uro Cl'UZ - UDN,
;Leônldllll cardOllO - PTB.
Lourell'o Junior - PRo
i!
Nellion Omegna - 1'50.
.
Mala Le1J<- _ PSP.
1
Marlo Eugenio - PSO.
MIguel Leuzzl _ PTN •
Pacheco Chaves - 1'50.
I
Placldo Roclla - 1'51'.
Qul.rlno Ferreira - ODN. .
Queirozll'ilho- PDC.
j
Roxo Loureiro - PR..
Bailes 1'Ubo - 1'60.
Goid3 "
Anizlo Rocha.,
,.'"
Benecllto
Vali: -- P5D.
PSD.
Fonseca e 5Uva - 1'50•.
João d'Abreu - PSP.
I
Nicanor Silva - pSP.
,I
Mato Grosso - '
I,
Corrêa da Costa -UDN
Joal! Fragelll - 'ODN. . ri;
Júlio .de Outro Pinto - ODN:.
Saldanha Derzi - OPN. I)

CllrdOllo. l1e lI4enezt8 - !'S!:
Chagas Jl'reltaa ~ PSP.

Danton Coelho. - PTB.

T

Iúael Pinheiro - P5D.
I
Jaeder Alberga.rla - 1"50,1:'
Llcurgo Leite - UDN.
MagalMes Pintl) - UoN.
i
Mauric,odedeSouza
Andrade
-. PSD .1:
Menetes
- PTll.
Milton Campoll - UDN.·
Nogueira da Gamll - PT!.
Olavo C05t.:.t - 1'50. _
OSCIll' correia ODN.
Ovídío de Abreu - 1'50.
PUnia Ribeiro - PSO.
Uriel Alvírn - 1'50.
Vasconcelos Costa - 1'50.
Sê/o Paulo Arnaldo Cel'deira - 1'51'.
Batist.a ·Ramos - PT.B.
Brasilio Machado Neto - 1'8
Broca Filho - PSP.
Castilho ;labral - PTN,
Dagober~

José Mol'lllO - UDN.
Medeiros Neto - PSP.

WaltcrJl'ranco -

ri

;"';.',,;,'
J

,~

-t~J~;:,; .

~uinta-feira 26

diÁRIO DO CONGRESSO NACIONAt.: lSeçiô I)

,4bril de 1956

==

A ocmíssãe de Justiça., no seu pa- sívamente dentro doprojeoo em ciloWla.
São lidas e, sem observaçõeê,
aprovadas as redaçõee Ilnaís d,()I; recer, julgou a emenda constitucional (Multo 'bem).
O SR, PRESIDENTE A Mesa
seguintes projetos.
e aceitou o projeto, tal como tinha
sido apresentado, acertando a emenda. e o polenárlo regístrarão os esclareeíProjeto n." 62cA de 1955, que do nobre Deputado Senhor Nestor mentes prestados por V, Ex.".
O SR. JOAO FICO - Agradeço a
altera a labela das laxas, anutâc« DUarte.
des, multas e contrtbulções conCabe agora à Comissão de 5egwan- V. Ex.', Sr. Presidente.
cernentes aos atos ela Propriedade ca NacIonal amítír o seu parecer sOtnctustrial, a que se refere o arti- bre o projeto.
,
SR. PRESIDENTE:
go 212 do Decreto-lei 11.0 7. g03, senhores DClputados. o orvalho da. Nos têrmos regímentaís, somente
noite
já
refrescou
o
chão
revolto
dos
tLe 27 de rJt!Jósto de 1945 (Códi!7o
da Propridade lndu.ltrial) , altera- combates. e a. exaltação das paixões quatro oradores poderão pelo prazo
da pe'o Decreto-lei n." 8.936 de cede lugo.r o. tranquüidade do traba- de meia hora, ínsusceptível de prorrogação, díscutír o presente p:oJeto d':!
26 àe ianeíro àe 1946.
lho quotidiano.
legíslutívo ,
O projeto em exame não é de per- decreto
DOu a palavra ao, prlrnéíro orador
Proieto n.O 459-B, de 19~5, que dão, mas de anístta: e, anistia sig- inscl'ito,o
nobre Deputado Rog~ Ferexiste desde que hâ
mOdifica os arts. &17 e 523 do Có· tempcs, ela
digo de. Processo Civil.
homens 'lJOd·zrosos e vitórias, na face reira.
d~ Terl'a,
o SR ADAUTO CARDOSO:
Projeto .0 67B-B, de 1955. qlle
A Comissão de Seguranca Na~ional
conceâ» a pensso especial de Cr$ é da parecer Que o projeto, 110m a
Sr .. P!·oesidente', peço a palavra pela
3.,OOOQO m.ensais a JOvina Ferrei- emenda respectIva, se,1a aceito.
ordem,
ra de Ubatuba, viúva do t», E~e
E' que nós, da Comissão de S~t:Il
quiel Ubatuba, ex-servidor federal. rança Nacional. qt1~l'emos que todos
o SR. PRESIDENTE:
os hrasüelros venham oara o grande
SR. PRESIDENTE:
adro da catedral do Brasil. que é a
Tem a paíavra vo nobre Deputado.
nossa bandeira. rezar conosco e "p"rOs projel<ls vão ao Senado
dCl11 as nossas dividas assim como nós
~ SR, ADAUTO CARDOSO:
perrloamos aos nossos devedores",
Discussão única do Projeto de narn que esta N'ScliO enl'ontre o ca(Para uma questcio de ordem) (Sem
Decl'efo
Legislativo número 46, minha da paz, do trabalho 'l>rof!cuo, revisão do .orador)- Indago de Vossa
de 1956, que
cneede anistia da compreensão edo silo l'Jatrfotlsmo, Exce:ência se. na designação dêsses
a todos os civis e mUltares que, QUe sejt1. con~edicla aníst'«. diz 1\ Co- quatro oradores. será considerada a
direta olt indiretamente, se envol- missão de Serrurança NAcional, ~m filiação partidárta dos meSIT1iJ~, pois
!leram nos movimentos revoluolo- nome da nacíüeacão da f.mlHa bra- segundo. se vê Cl~ lista de ínscrícão
nários ocorridos no Pc Is. a 1>t~rtlr ~nelra. e"; nome ~~ tinclficac!lo dss nem todos os partidos poderão debatcr
de 10 de novem.brode 1955 até 1.0 nessas F'ôrçl!s A''1Ur<!a.s e 1101'9. maíor o projeto Ora pôsto em idíscus..sâc ,
De forma qUea. minha q':e~t20 !le
de março de 1956; tendo lJarer.er gra"del'a e "Jória desta Câll"!1.rrt.
da COm1sstfo de C'onstftuicao e
E' êste o nare-er. R-enhOl' Pr~·I.r1."' ordem é uma perplexidade que VOSo,a
dúvida resolverá
JUstiça, pela constltuc/onali:'lade te, (JlIuitc bem: muito 'bem. Palmas). Excelência, sem

o

o

do prflleto. rom elnend/l ao art!(10
de· pare"er da
Comissão de Segurança Nacional.

1 -. Depel~dente

O SR. PRESIDENTE:

<11'luilo bem).

o SR. PRESIDENTE:
Em discussão.

'

.

O SR. Roat FERREIRA'. .
(Sóbre a questão de ordem) (Sem
revisão do oradOr) - Sr, i>:'E'sidente,

26ge

~

VI" ,pela. Drtiel'Í1.· de in.scriç~
sem prejuízo do t:isposto :iIGli
números I a IV déste artigo" ·1
Estão inscritos 015 nobres Depu-'
tados Rogê Ferreira Abgullr Bast08,
BruZZ1 Mendonça. Ponciano dos sano
tos Fota Moreira. e Adauto Cardoso.
:
O nobre Deputado Adauto Cardo-.
50 está. registrado, no l1Vl'O de inacrlçôes.. C\llUO desejando falara. 1'a-;
v o r ; \
O SR. ADA.Uro CADOSO - Sr.
Presidente, peço a V. Ex", fazer ~
necessária correção porque 'Vou fa.-.
iar contra o projeto. .
. i
O SR, PRESIDENTE - Pel'feltomente. V. Ex'. será atendido.
i
O SR. ADAUTO CARDOSO Obrigado a V. Ex'" Sr. Presidente.
O SR, PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. De[.utado Rogê Ferreira,

o SR. ROGt FERREIRA:
sr. Presidente. lamenta que nossa
Lei Interna haja estabelecido ~ue o
encerramento da díscussão dar-se-á.
inclusive coma apresentacâude uma.
emenda que amplia projeto de decreto-Iegíslativo, como é c Caso daquele que estamos deb:l:.endo, coacedendo reabnente. uma 'anístía irrestrita como o Instituto juridico da.
anistia determina. Portanto quando da ocasião da votação nâo podederemos mais falar sõure a emenda
que apresentamos à consideraçüo dá.
Câmara dos Deputados, tão somente
encaminharemos a vctaçà- no tempo exíguo que o RegimC<I'O permíte, Desta maneira, evita-se que o
Deputado pcssa usar Da palavra.
para debater projeto, quando da v~
taçâo das emendas apresentadas.
Atribuna do Parlam.nto Brasi.
leiro, que ocUjlamlUl neste Instante,
dentro da modéstia de nossa vida.
pública é a mais alta de Paill com
a que sell1Y:.j'e sonhamo:;,
FortUitamente mal.s por obril;ação
paltidária do qUe propriamente por
vontade tivemos de du;putar elei.
ções para um cargo executivo. na
Capital onde nw;cemos.

•
R"IRA'
O SR. l\OGro FER ro.
a expel'iénc:a pal'lamentar ensinousenhor Presidente, pe~o a pa1a'Jl'jl, nle que,. quando da discussã,.! del\,S~a.
'
sumcs lmportante~,. ~olooad(J~ sempre
pela ordem. .
em regime de urgcnCla, os componentes das bancadas pequenas 0&0 C<lnOBa. PRESIDENTE:
SR. ROCHA LOORES:
segl:emlnscrel'er-se, Assim foi, por
Tema
palavra
o
nobre
Deputnd.o.
e~:emplo, qUando se dlscutia c estado
Q Senhor Presid'lIlte, a
ComlssAo de
d~ sitio. V. Ex.- deve-se lembrar do
~egural1ça Nacional delli~nou relator
O SR. ROGt FERREIRA:
tio Pro.leto 'ora em disCUSSão o DeDu\l'cldentce que tiVe com a Mesa para
ta do Otaclllo Negrão.
.
te: ':PDrtunidade óe encaminhar ti
(Para uma questão de (lrdem) (Sem Votolçao.
revisão ào orador) - Sr. Presidente,
Acontece que. 'reaimente, cautela e Realmen!e, desde os [dos de nossa
SR, PRESIDENTE:
deacio. a!)l'e3e;,tar emenda ao pro.leto cl1ldo de galinha não Fazem mal Il Vida academlca, sonham.)~. oom esta
•Dou a palavra AO Deputado Otacnio de decreto legislativo 11. 46, de 1956, nmguém, Que fiz eü, para pOdeI' en_ltr.lbuna. Já em .1,94;;, alI! moço em
N·egl'lio, .afim de emItIr o parecer da ora em discussão. Emenda clessa na· caminhar a v<Jtação do req'le~lmento? ;Pl~Ç'l pública dll'la-se ilC povo de'DOmissão d!l~gurança. Nacional aO. tureza deve, pelo Roegimento, ser subs- Che;l'uei à Casa; no dia ~a sr.ssão em ,po~ de ter lutado. e SJfl'ido. t:·risões
~e o Projeto.
,
cI1ta, no· minimopor 80 Sr". Depu- que o projeto ia eer debati':!') e, i-me- ~processos e espat,Camentos, quando
tadoa ou seja. 11-4 da totalld:tde dOs dHltamoente. Inscrevj·me Este o mo~lda Ditadura. de 37 .ll 45, para pleiOsa. OTACfLIO lfEGUO:
membl'Oll da Câmara·.
tivo de minha lnervencii<J m:t1s como tcar, antes de' mais nada a anistl:t
' .
Sintetizando minha ouestão de 01'- uma expUcacão do que Dl'o!)l'lbmen,te para todos 05 prêsos eX;.Jados e pro.
(Sem reviscfo lfo oradQr) _ Senhor dem, Indago de V, Ex.-se, apresen- para. contraditar n ques,,\o :le Ordem cesado.s em virtude elos chamado.
Pmldente,Senhorea' Deputados, a tada a emenda. o profeoo sUlllrA, com dd e meu co~ega Deputado Adauto Car- crlmeli polltlcos.
Coml&!ão de segurança Nacional, há ela, k Comla8ões, para receber. pa- cro, <MUlto bem),
Não ·poderiamos, mesmo SI', PrePI>UCOS Instantes, deu-me a honra de recer e ser apreciada potlter!ormensidente, estabelecer. sequer asb:l'
relatar éiSte proceSllO, que ae 1'I!fere aO te em nova diacussão neste p~enArlo.
O SR. I'RESIDENTE'
ses daredelllocl'atizaçâ.:i em nossa
Proje1l1> de Decreto Leg1Blatlvo 11.11. (Muitl> bem: muito bem),
pátria, Se não t!\'CSenlOs - no que,
mer.o .f6,do ano corrente, Por· ê1e O SR PRESIDENTE
Ad\s
A questão de ordem levantada pelo fellzmente, fomes atendldc.s- cemo."
Benfoncede
anistia
a
tod04
Ollol"lIs
e
cusslo
sé
processará
desde
";;"le
afere:
~~~~~id~eputado
Adauto
Cardoso
é represe,ntantCll do j:OYC . ,nos comim tares que, direta ou 1Mlretamen.. clda emenda à. proposlção e uma vez Mento I t Pelo Aq~' JI~81 dlio Regula- cio.s publicoS", àquela OC:i:;laO a anist I!, III
envolveram n06 movlmentOll Te.
d
di
ão pr'oleto
ei
•
n erno,
e _ ~c p na a Clis· tia ampla .e irrestrita,
\,01ucfl>n6T108 ocorrld06 nó PafS,ll enc:~r:. aoa a . ~~=cldas ~prll.oen- cUs~ao.. das proposlçoea :
Pleiteamo-la, 1ndistlnt:uT.ente, pa.
~rttr dI! IOd" ,novembro de 1955 atê ~::n~hadas êle
às comissões aue regitadQuan~o, mais Ide um . Depu- ra o grande lideI' pau:~ta p:'m~a.1. de março de 1956.
talmente olllnarão as .mendas~
o pe"u a pa avra, simultà· 'turamente falecido Armando Sa'~a
O projeto ~ de InIciativa dOI! not-,rt'S mi,n SR ROOI'!l'FERREIRA.-_ Agràneamente, s.6bre o mesmo lISSun- ele Oli\'ei:·a. ple:teamo-Iâ tambê;;
DepUtadOll Manuel Novais. Ferna.ndes deqo a V. Ex.- Sr. Presidente,
~Io Pl'eslde1;1te deverâ conce-.no,seu próprio ancnima:.llpara o
Ferr!lrl e·Vlelra de Melo. O Ilustre
,.
a na segUmte ol'd~m obser· der de uma corl'ente POlilica de que
vadas as demais exigencias re- c:iverg·iamos. o ex-Senaolor da Re1)a»utado Sr. Emanl 9ltlro, aprese~· _ A S1\, YOI0 .1ICO:
tou requerimento de urgência. qUe foi
U
~
glmellta.ls:
.
pública Luiz Carlos PrC$les
.
aprovado pela CAmal'A. O nobre DPj - .ao Autor da P~oposição;
Não fi~emOoS naquele Inomento
putado senhor Nestor nuarte oferl!Sr. Presidente, peço a palavra pela
r - ao Roelator;,
distinção alguma a fim de não di:
ceu emenda ao artlll:o t°, mandando ordem,
UI - . ao Autol' do ~to em se- ficUltar a march~ dê.ste Pill6 para a
sunrlmlr a.s l1Xpressl5es ampra e. frresparado,
redemocratizacâe.
frita.
O S1\. PRESIDENTE:
IV - ao Autor da emenda:
.
......
d ade, O.ar tigo 1.o dliIa. o se.
V - Inatéi'!a'
a Deputado contrár'10 a deAtnbos
os elideres
ArlnandoPreSa1ea
......
ver
Tem
a
palavra
o
nobre
1)eput?-do.
essa
Oliveira
Lu;.ZCO"'.~<
gu1nte'
V
,.
•
.......,.
st e.s.
'.
' .
I - a Deputado favorál'el A [lara. somente citarmos Os. grandes
"I:' concedIda Cfl1p!a eirres.!rlta O SR: JOIO FICO:.
matéria- eln dlscll8llAo.
..
lleneficlad\:os pela a11lstla df
eram
. 4ftlatl/f;lItodos os ciVIs e mima- (Para uma que,Itão t'.e ordem) (Sem
§ 1.0 Oa Deputados ao 's~ his. ~tetrall1ente adversos ao noso' pontl)
re'".. .
. .
revisão da ora40r) _ 81', Prpaldente,
ereverem para discução· deve. de. vista de socialistas democrataa,
NIo. expUcou, entretanto S. Exa., ontem dei minha asalnatura 1\ cmenrão d~clarar'5e fa \'orlivels ou pel tenc~ntes .. ,. esquerda democrât1qUlla razlIo de s~a emenda, Na.turõll- da ao pl'Ojeto ora. em dl.scllssllo. fa·
~~rârIOS q.. propos!~ãc enl de-. fa hOJe Par.ldo Soc!aHsta Bra&i,.
mente, S, Exa., achou que as pala- zendo sentir ao Ilustre deputado que
,
.• para que a um ol·adorta". ela,
.
. :
vraa ampla, 8·frrestrfta eram, a.ntea m'a pediu meu apolO apenas no $l"nvorâvelaueeda sempr~ qUe posst· Pc.ES1ve1 a redemoemtizaçâo . camJ.•.
Qu.uma ampllar:lo, ,uma dltnlnulC,'lo, tido de, que lL .emenda pUdwe ~r
"e!. . u~ eontrârlo. e . vlce-'VC1'Sa'·. nl1o. para o qual eUI. 19;;1i reenceta '&
da anistia, entendendo tal como Rui dlacutida nesta Casa,· porque, de acOrn!P1l2c' d Na j hipótese de todOll 'os Naçllo brwilleira nOVa. ll1al'c'~a;~eia
Barboaa, que, .certa Vft,'reterinllo-sl! do com meuspontoa de vist:l relig:oa os . nscritcl<J ~ara a dla- concebfrmlUl anistia anlpla ''.'1'·· .
ao adjeti'Vo belo : da elCpre.ssb, ""lo 50S,. deve-se dar oportunlda.d~ de. de. CUSI.llo de determlnaoi Proposi~ lrlk' englll'am-oe
l' 11
~,~:.:
homonte. achou qUe beloera'restrl- teea a quem qller que seJa. SnUenr'.
ção" ael'emo~ 1:aV01' Oll ·cont!'lI a ~erl\' po~sivel C"~I'Opo~:a~e!e~~_','.
Uva e não II11pllatlvo. .
'entretanto, CJ.llevotaria. única e .exe.um.sm:\, &,.-lhe·á d~dJ.. a jlala- ,ocle.u:u:l. dell1o::rncia lerdlu:tel:l'a,}~;;
Tem a palavra o Sr. Rocha Loures,reiator da Comissão de Segur:m-
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essa demccracla de f,locaria Q.lle du OIIt.nl1 como é • CUCl do Decrcto o dlretor da IMlPREN5A POPULAR .Iiamndo ci~ comunista,
apo:ü"C:o
; . se encontra, onde poJerOlillol cor- Les13lativo em tela,
Nes.sa. ocasião, dísse Pedro Motta como elementc Que vísa subverter a,
Sr. Presidente, o COll\.'encimento Lima que as declarações do governa- ordem e prejudicar o regime const.l'lliUltes de opinião nãb se fazem ouvir
}Las praças públicas e no Parlumeu- de determtmdos pontos de vista nos dor bundeírante a rnvor da anistia tucional do País, Porque, SI', Depu·;ic. Enganam-se aquéleJque enten- traz a esta tribuna sem receio das influiram bastante para a aprova- tado, é essa a manelra pelo. qual cons·'dem servil' essa campanha apenas ; provocações daqueles que, encontran- ção unânime, pelas duus casas to tumum ser ncusado; todas os homens
,·ao Parttdo Comunista,plque conta: do-se do hdo oposto ao nosso, e consreso da. anistia que o benefí- Q~ bem e todos quantos procuram dar
"j\l.'ealInEnte com o apoio elos que ideo- não conseg-uindo entenurr: não ten- cicU~ bel;l como a outros jornalistas ao Brasil a sua verdadeírn libertação
(loglcnrnente são comunistas, enga- do capacidade para entender aposí- condenados ou procesados pela Lei Econômica, Iíire de quaisquer ínjun: àam-se porque essa campanha ser-çiio em que nos encontramos .deferi- de Segurança.
ção de grupos,
:re pnncípalmente à demccracía que dendo o regime, como o defendemos Anistia Ampla Que COitle1llple a
O SFt, ROer};: FEFtFtEIFtA - V.
Todos
Ex," diz multe 1;,8111,
· clefendemos e qUe representamos no 110 dia 11 de novembro e como o de.Congrcsso, Mais do que os homens fenderemos combatendo inclusive o
O SI', Jilnio Quadros e Pedro MotO Sr. Aureo Melo - Hi grup~s
:filiadOS a determinada rucscna po- estado de sitio, não pac em verifi- ta Lima pussaarm então a pales·capitalistas e l:á grupos que têm ~Jm0
·lítlc:l. ou a determinado partido poli- cal' que fi democratas sinceros só trar sõbre a necessidade da anistia. objetivo vender a própria pátria e
~,t1co, pelo menos como símpatizantes, é possíveladrnítír a dernccracía quan- Afirmou, nésse instante, o gover- suu dignidade, em detrimento dos: seus
!1Vamos anlstíar os que se colocaram do tôdas as COrrentes de opinião es- nadcr:
ccmpatriclos. V, Ex I' há de ser semjiem oposição ao Govérno e da opo- tão representadas no Purlarnento,
_ Estall1C's vivendo um n~omento pre apontado como comunista poi' 10:j:~ção, passando a uma conspíraçâo através da ..crganizaqúo oos partidos de ódios e rancores, que eu mesmo dos aquêíes que forem contra a' sua
!~.armada, se afastaram de suas bases polítlcos, Nuo p·odemos eompreende» não compreendo como possa existir, maneira' vertícak de agir, suas at.itu~.em aviões do Povo com a gusolina democracia !lela metade, como occr- Por isso, acho necessárla a pacifica- des límpidas ' patrióticas, das quais
'~do Povo para fazer uma quartelada, re no Brasil. Esta a razJúpor que ção elos espmtoscom a anistia am- .odos somes testemunhas, Mas, Vossa,
é~mo já uísse ~os sertões brasüeiros. enfrent~mos tõda onda e tôda sorte pia que contemple, Ind:stll1tamente, EX," somente não há de ter êsse título,
,<-Nao temos dUVIda nsque díscor- de calúnia, como temos euírentado a tcdcs os brasileiros,
usado peJorativamente, dado por ll-qUt~daU1osó do episódio' de ~acareacan- em nossa vida pública.
Por Que Nào. Anistiar Prestes? . .es que tenham, de fato, amor no
08&, Em lhes dar .anístta , Mas essa
Mais fácil sel'i C'Ollltl maís fácil
Pedro Motta Lima. expressou ao Sr. Brasl! e desejam, em verdade, 0),1'0~ ~istia, unilateral. íníuste, parcial, é no Brasil ser .comunista do que Jãnio Quadros o constrangimento gresso dêste povo e deste país. '
,::·é mais indulto que o Congresso Na- prolJria~l~nt~ socinlista. democrata, em queseencontra, anístíaco por Uma
O SR. ROGa,; FERFtEIRA - Agra·,
".4:10nal através de um -uecreto .Iegis- MaIS facII e estar na Ilegalidade .do medida que não velo r.Ulls·ir, Igual- deço·o aparte de V: Ex." SI', Depu:i,latlvo, poderá dar do qUe própria- que na lezalidnde. a Cjueestamos as- mente, a todos os condenados e pro- tado Aureo Melo, mesmo porque: está
,:lnente arnstra, que deve ser ampla slstíntío. li:ste o motll'o de não t~r- cesados pOl' motivos poíítícos.
Inteiramente ...esmorallzada essn: tá\.e .irNstrita, como foi a de 1945. Te- m~sl'ece:o de ,enfrentar tóclas as opl- _ Como anistiar o direto!' da IM- tiea· do imp,.1'lalismu contra todos
',2lho certeza de que a ,n'lloria desta nioes para-faClstas -do Blasil DO ins- PRENSA POPULAR _ ul!>Se o nosso l'.quéles que formam na vanguarda dl,
::!Cllsa entende que não será manten- tant.e em que. defendemos uma cuu- companheiro _ e negar igual medida juta antiimpe''ialista, qu'e ê, realll1en~
:do DOS c-árceres nas enxv\',as ou eXl- sa Justa,
.
.
ao operário que foi abmnglão pela t~,
a única luta séria neste paioS.
,lados os lideres de dete:';ninadas corSabemcs qUe a maiol'ia dos prêsos Lei de Sg'urança por eSClever num Ou nos libertamos economicámente,
}rentes, por ns coõrribati:l.:~ que po- ou processados políticos nunca pe!'- muro uma palavra pedindo aumento ou perderemos o rest.') de nossa lode\jderemos Im?e[lr a proj:agação de tenceram ao extinto P'nr\:do Comu- de salário ou em favor da paz? Oomo pendp.ncia POE'lCa, Mas, nã.o me atin_
.:8eU credo polmco em r.ossa tena. nista nem professam J credo ve!'- anlatlar Pedro Motta 11ma, que.é g'em e· nib a~!ngll'ã(l àqueloc.; quesn.
~.Nio se combate uma ld~ia atral'és melho, A maioria dêles P. constitul- notoriamente. um comu.~!.~ta e não bem que e m..1. fácil ser comun~ta.
i;ci'a cadela oU do exílio.
.
da de homens que fizel'.1m greves anistiar Luiz Carlos Preoltrb Secretá- c!o que m:lI1t"l' esta posiç:o,o que "\tU0s
:;' Tantl:S vezes tem si:!,) dlta esta cOmo os greVIstas da Estrada de Fel'- rio-Gerai do Partido CCl1limista do mantendo, der.tro da legalidade, l'iies~'tl'ase que já se lornou uase feita. ro MOJlllna no E5,tado :ie São Paulo, Brasll.?'
mo porque, se, amanhã, convencido
i1:Mas nunca é demaIS cel>etl-la aos qUe lutaram por melhol~s salários,
_ Sim _ comentou o governador estlv'el' das laj'las comunistas, li:ídn.
;f'lUe núo con~ecem o l·er.J.deiro PI'O- que. tentaram obter ,melhores con- Jânio Quadros - s e a' anistla não mais simples do que devolver o meu
l~cesso democratico etn todt'~ Os palses diçoes de l'Ida. atravea de Um direi- contemplar a todo, indlsLintamente, mandato ao l'l.el.· pllrtldo e filial!-l11e
:do. mundo,
.
to asseguraào pela COllltitUição _ deixará de fato .os homms de cons- ao .partido comunista, ou a qualquer
Sabemos qUe 11 atual crlSe econõ- o de gl'ev~.
ciência que delase.beneticiam nesse outraagremiaçâo partidária cu;o promira e frnanceil'a do B!·a~il· propi- . Aqui esta o SI'. Pr.esídrnte as car- constrangimento que o SI', manifesta, gl:ama. venh.l 'l adotar. Esta é a posiCia, por tóda~ as formas a ade-ào tas recebIdas, em numero Imenso de No meu modo de entendn, Só.'exis- ção. do homen~ dE bem, do verdadeiro
_aos comunistas. O cer::J: porém' é homells, qu~ se encontram prêsos, 'ou- tirá anistia se .fór a mais amllla,
democrata .que não podi!> querer, .não
; que. se li. Pollcl.a contilm<lr a espan- tros ploceosados e foragidOB,porque Acabou Com odios E Rej'sentinientos pode desejar ) que ê contra a manij'câ-IoS,.a prende-los, a 'ev:tar que fa- defenderam melhores CUI,dições de
Pedro Motta Lln: '1, ,'cserva que festaçã':> ,unân:me dos trabalhadores
lem livremente nas pl..l ças públicas vida como, lideres .de clabSe em gre- todos os prêBos e procesados politl- de tódas as paJ'tes do B"asll, E llão
.,.e tenham a liberdade de que todos Ves garant.das pela Con~tituição ga co~ ~esde 1945, o são por. delito de 54", diga - como querem aqueles illu e
., ij'esfl'ut:unos, nós, que w.s Combate- r~ntidas pelo d,ireito muderno, 'em opmlao, ao que o llover::,ador Jânlo ~stã" recebenllocartus, panfletoll e
j mo~ !l~ tel'1'eno das idéia;:; só pode.re- gl~ves. que apropria situaçâo econô- Quadros aduz:
manifestos _/ que á' organizaçáo; ~do
..%I10s cnegal' a conclusãu de que os mIca ao Pais tem de gal'anth', atra,
- É isso mesmo, inclt::5ive, os ra- partido comunista ,está funcionandO,
.,lleleres c0l,nlU1:staS é que estão cer- Vé,s da luta, O:I!I'OS allJda, porqu~ pazes' de Jacareacanga, que fizeram mesmo com êste partido na ileg-alidai t~s e ~ó eles podel'ão m.~r.oral' o BO- lutaram ,por Justas reivindicações do avião uma tribuna. E preciso aca- Cle, NãD! f!O!'qUf, aqui está. o 1l1(llli).~II~1..::neo do povo brasIleiro,
COl11o melnol'la de salárlo.s,
bar DOm. dio.s e resósentlment;)s. Va- i'esto de todos o. slndlc~tos náo.' pe:.". :Nuo ~ercebe a Maioria, que COm:renho ca:'ta de um .homem reco- mos pacificar ,.80 familia brasileira". legos do País.
.
,
"DeclRl'á-se o (3{lvernadol' Jânlo
O Sr. P~drt Braga - Permita-me
"ollate, asm1 COmo combat.=llloS a fIlo- lh.1do aO plesldioRomac Gomes em
~:Bofla cC~Uni.5ta qUe II':!lUltar apen- ~ao Paulo. qUe foi nosso compm1hei- Quadros, repitD, pela pacificação· dos ~':ili:~'te ~~~;~;'sC;~faJ~l~~,~~,c~~~n~
,J;.nas aqueles que foranl. a. Jacaren- dO nat !Uta pelo monopólio estatal espú'itos, por meio da anistia ampla c nobre Deput.ado, sei muito b.em . ser
r~"canga é errar novamen:'e. E, temos
o pe 1'0 Ieo, estudante de Me/licina, queconterr.ple a todos Os bl'asilelros
': autOl'ldade polltica para I'ir a esta e Clue, hoje trunCU;do v seu curso iz:dlstlntamente. Esta, a opinião do «.als difícil n"mtera posição que vlktr,bul1a e denunciar como inimigos liquidada a su!1 VIda unll'ersitária Qovernad'or. dI> maior Estado da Fe- nos sustcntando do que sei' comun!s";
~(jn d:Oll1cCracla aquêles que pensam se en~ontrapreso naquele estabele~ deração, homen que foi combatido ta SR. R(,Gt. FEFtFtEIRA _ Muito
'l':prote:;er o. democracia môn'endo 110- ~:men o Jfenal, apenas porqUe defen- em tôdas as o"asiões pelos que defen- bem,
~:n:.el1S capazes de coml)atê~la como P~~ l~qu toque éa u,fanlaaté d'o Sr. dem a Ideologia comunista. Assim
O Sr. Pedl'o Braga. _ Quero declai!""tan!os outros que sabemcs não de- t~obl'~n e • ela Republica - a Pe- c<:lmo nós ouho", que não estivemos, rar à. Nação, .que não souoom.uriist
....a
m O,l'atas e que no enta1l'O se e o ' l'aqllele período de maior numa luta eeUtoral, sequer, aliados
r
cOntram nos postes de ~ovêr':lO e d~ mas~~ramellto ainda do l'agime de- àqueles qu'e deter.dem a id~logla co- mas mal1teN. 1ll!.'5te parlamentar um
· . . . 1'.a rlamento brasi.leil'o .. G' a'inda se mO,Clatlc o entre 1948 .el951' o que n:ltnista. "uar,dc da. candidatura do lu,gar na v~hguarda dos al:on~e;:l
en
t
.,
veliflaumos f
.
...
mentos naclonaib e a prova disto, é
': con l'am prêsos homens que não policiais
. oram_ as perseguições proprio SI', Jânlo ~uadros à Prefei- que o povo carloca dirigiu a mime,
,pertencem nem nunca r;ertenceram acus -' ~ Pl'1soes. Sob a falsa ',ura de São Paulu, que o Partido 60- neste Instante, quero passar às mãos
,ao PartIdo Comunista que apenas a é~çao . e comunl5lnO, de todcs cialista pel'fIl11ou desde as primeil'aa de V, Ex;" _. Um n111nifesto cOI11"Jni-.
"def~lld.er_am .nas f.raçàs públicas a ~udi es gue se batiam por justas rei- horas, ,~s cO?,.unlsta, tiveram candi- Ihares· de !\sslnatUl'as,. de peSl;oa~ .de
ms~tu;ça.o ~o monopólio estatal para ~0~uc~1~~cia':f~ esta~ue ai está aato Pl?prlo, quand~ da. candldat~ra tôdas as c::.SIles sociais,. de·. tôdall. Is
".{"o!l
xr.:.o1a.ç,ao do petróleo. inclusive
. .
do Governado. de Sno PaUlo ao pos- camadas nacionais, para qUlôsejal' vo~
.. Companheu os
naquela
á
S b
S
Pr id t· d
o
to que hoje ocup~ COm honra, os co'.
I
I
.
,
.
'l'··1'11
.,
. memor vel
a emos,
r,
es en e, e n a- 1'1
.. unlstas t:vel'am. candl·d.ato prnpI'io',·- t,ado pe o P~I' amento o PIO,jeto,co,!,i1!'-. ' ~ que c...ns.tbstancou a Petrobrás, sa . grande
responsablliC:lIde,
mas
~
dend
amsti ampl e lIrestl~a a
["aCpolRda pela Maioria esDlagadora do maior re~t:onsabilldade do que 6 & quando da minha .pl'ópria candidatura ct'd
o
a
a d·
Iftl ..
:, ongres,
.
do Governador de São paulo que em à. Prefeitura l'ieSâoPaulo, os comu- to os os presos e exj)a os po . ,~,)S
:.::E:sses fatos, que serl'~mPllra do- entl'evl:;ta a jornais. da ,.apltal pau- olstas apoiaram. o Senador L1no de na610~~iS'ROGJi; FERREIRA _ i~a •
•..:~ment:lI' o aspeto deClBil'o do pro- lista, declarou o seguinte:
Matos,. que foi o vitorioso, Verillca- <'eço ~part. 'de V, Ex,',
. '-.
~fJeto que vamos votar na seMão de
"8 PAULO 24> (Pelo telefone> _ se, poltanto, .que a nossa posição é de
SI' Presldel1te estamoS vel'iflc~ndo
,',flhJ1oje' nos lev.aram, depol5 de tra1>a- O gOvernador' Jànlo .QU3.drOli reafir, libsolllta IroSuspeIção, e assIm' contl- lxatamente' isto: está desmoralizada.
::~;. o exaustivo depois de termos sicl'o mou noje, em' têrmos InclalvOli, seu r,uaremos em todos os nstantes, com a campanha de se Inculcar de JC>ll;U'i,;,ô,erI'Cltado;, na
Comissão de Justiça ponto-da-vista favorável à concessão ~atendo no te:.-·eno d~ Idé!ase no tel'- nista os que lutam peb lnde;Hln,dên'rJ7Or um voto, a aprese:ltar emenda da anistia ampla, O nr.vo pronun- ,eno eleitoral, por<lU_. peltencemos. a ela econômica .do Pais, pela SU:I .v~-da~~Ilue será oferecida à Mesa Il.SIllm que ciamentodo chefe do Executivo. de tom parti~CI cUj.a doutr:na e cuja ideo- delra 'democracia, eomo'aquela fá:no':
"\i'4I!l: encerrar .. dlscu.s.são do Projeto Sâo Paulo se deu c.Ura!lre o c.ordlal .ugla dU.rt. da doutlina co~uni~ta, 3ft propaganda da ~tandard Om". de'
•• ~de .. Decreto Legislativo n
46, N'óS encontro que teve,. no Palácio dos ,,0 Sr, A~re~ Melo",", V, EJ:<, permi_ c!ue a nossa .~asollna irin Cl 1st ar ~r:ll!<'
it,!aôop.Jdemos ~r_tenCler ... anlata da for- (;amoo8 Elfseos com:Pedro Motta ,o um apalU:,
-r,t'e do qu~ >l, água mineral. :
,Jjt;JTlaanpla com: preveo próprio lna- Llma que o foi cumpr:mell.tarpelaB
O SFt.ROU:S: FERFtElRA - Pola
SI', Pl'esld'.,ut. n vel'{,:lde ê Q1ÍeOll
~,;"ti~ut" 1:lr!d:cI. N'ão podemos aceitar suas manifestações delP010 à cam-: r,úo.
.
.10mens que neste 1l15t2.nte I'ecdil.he~1:kcom(1 a :)omi~s::(. (f" Justiça, anistia ,panha . pela paclflcaçrro da familia
. O Sr. Aurel. Melo - Emb<lra V, :em a Itn:loBSibilld~de da' .exist!nclÍl
:p:':i',:tJ~la ll1~t:ld~, ...u por um t.êrço, Nilo "l'~'U~ll'a,
,
. ...
Bx,' contlmu. li se ma:lter n'~ssa ati"ct p uma democracia pzla meta~e;',i
1;;~l'Cd?1ll0S ace:tu o mascarament-o doi'
Sr. JàD,O .Quadroa l.r.terrompeu "lld~, o futuro aindl1d.~rá a V:. Ex,·, ctefendÍ'm unw anistia nm:Jll\ e lo<'rCl!'~;::r::;r.~. ;:ut~, anls::laildo uns ccondenan- ,seu despacho normal "al'a rec~:)Cl' \ lllultns. outra,- . oport1,!n:dadesde sei' '.!Ita,. a .I'c:'dade, repito, ê que f~'~,~
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jh'Jtl1CnS têm o apoio de c::lad;lo, rcs- I trólco ou contra. aquêle projeto de día .an íst.n quando ampla e irrestrita;
';ponsá':cis, de Senadores, de Depu- l,el Je Se1Ul'flnça, apresentado no GO· a càmcra Municipal de São Paulo, que
í.adcs . E ai se encontra o Projeto vêrno do Marechal Eurico Dutra, 1;;>- também aprovou por esmagadora.
'Sér'l'i c1 Magaihft'es que consubstancí a: rum .presos na praça pública e pro- maioria moção solicitando lia conrealmente, na síntese de um, dccreto cessados, porque isso ocorreu, exata- gresso Nacl.onal votasse a anistia arnIcgtslnivo, tod" o instituto jurídico mente, no auge do retrccesso da mar- pia e irrestrita, Pergullto mais àque<b an'.~:Í(t. E'dta propcslçáo não está Lha de l·cden.ocratlr.açâo dêste País, les que votaram contra a enenda na
\)111 rC(',ime de urcêncía, porque a UI'·
O Sr. Aarcio Sleinbmch - Perrní- I Comissão de. Constitulçâo e Justiça,
géncín fai concectea tão-sóm en te ao ta-me, Meu. pensamento, sôbre o llro-I pergunto mais ao relator do projete
,l"ojeto do Iider da maioria, ao qual blema da anistia, ja é counecído, se o ponto de vista esposado por 50
foi n';':c3cntudc uma emenda, de au- atravéS.de declarações que tenho pres- mil pessoas em praça pi;',,::sa em São
torta 'c~a mesmo bravo e democrático tndo à imprensa fa lada e escríta . Paulo também é um ponto de vista
Deputado do Vlstríto Fedem), que não l'ião PO&~o compreender quem pleno restrito c comunista.
foi nprnvadn na Comissão de Justiça.Iregtme democrátlco alguém scj~ ,con.
O cer.to. que aquêles que n.ãoq\lepor un.1 \'0. to, Entreta.nto". o certo sC-1 dena.do por tcr. esta ou. aquela ídéin . rem. prcdunr, aqueles que. nao q.ue.ria que fôsse trazido ao plenário, nesO SR, ROGf: FERREIRA - Mui· remitrabalhar nao podem ser verdate Í11,,:ante,
com a ~,provaci'io ela to bem,
.,
.
cle'l'os. democratas. Aqucle" que muiEl11cnc!a Sérgio Magalh!es ao P1'ojeto
O Sr. Aarao Slembruch - F1110-1 tas vezes passa~, meses sem vir ao
de D~CI'ctoLeglslatlvlJ n.: 46, uma me à corrente que acha -que deve ser, Par'la merito, aque es que se elcJ~m
mcdid:.\ Que concedesse anistia a.mPlrt livre o pensamento político e o p.en- Rl?enas par:"l -representar ~rupos "'coe ü't'c"rita e não o Indulto qu-e aqui sarnento rcligioso. Dal por que, quan- nôrnícos nao podem, 'rcalrn-nte, ser
se ncl~~,
do chamad~ a I'otar: votarei. pela: d~mo~l'3,tns, porque dcmocrncin é traO 5;'. Sé raio MMalhães _ V. Ex," antstía arnp ... e írrcstríta, nos termos b".Jh~, e a síncerídade de Ir a prnca
PC1'l'1i'o Um aparte?
da emenda - apresentada por V, E:,,"', llubllca e prestarc~ntas ao desemceo' ~;R ROGi, FERREIRA - E' à Mesa ainda hoje.
nho Co. mandato: dcmocrac.a ~ não
11\n:1. lonl1ra receber a colaboração de
O SRROG);: FERREIRA - Ao.;ra- temer o pOI'O, e ~:,por, umn Idéia n~r,,;·
V, E:: ,".
deço a V. Ex,", e Incorporo prazero- \110 .como esta tao díscutída aqu: na
O SI', SérrJio Mal/alllâes - O que semente o jeu aparte ao meu dlSCUI'S\1. t sessao de hoíc: democracia é pn:ler
notcí na císcussêo doorojeto de
Mas desejo, Er,. Fresidentc, dlzel' falar ao povo e ao~ trabalhado.l'c.· . a'nistin.é o medo que os .i"e:nom1ta3 mais algumas, pala'.:ras s~bre o pro- t~~balhadores f'o to:los aquA!e!\ que
tem C'" dar aos comunistas a1il~~r- b'cma da alllsclR. Nao ven-ilarel o as- vlIem de saliu.o - dc cabera crg:.l!da~l~ '~e dcbaterem e de ~xpot'em ,,'.7as pecto juridico, porque· não vamos per. ~n, olhando nos olhos os trabalhado'
idéi~s, Neste ponto, creio que há um eler o noss!, prccl~EO tempo em dn'a- 1 e:: porque estnm?s aqui cumlJr\lldo
êrro fundamental. porquP.. ~q~e medo ?ações jund:c.1: tao d'J agrado de al- n~kso mandato. E por istlJ tudo que
só l,~m contrlbuldo para
proo:r~sso gtms dos 51'S. Deputados, pOl'que lles" llao tememos a llberda~e P'l'<l n' coe para a amnllaçãodo Fartldo Comu- se ponto, se Pl'eScl~utarmos a l1istor:a I~unistas. Esta .. a ,razao, .51', ::>~e~i.
ni'la do Bra~ll ,
dn nossa terra, \'enflcaremos que s~"á "ente .. <:' resto é mlstlficarao poJlf:!ea
O S't. ROG~ FERREIRA - Mui- a primeira vez que não se cLlncede
Na lu:a diuturna, com a certeza e
to I:~m I
anistia ~mpla. Tôdas· as anistias co~- a ~u:orldaele daqu~les. que luhrn m f!
O Sr. Sérl/io Magalhcies - Quero, cedidas a acusados de tôdas as l'evo.- sofl~lam o, llberticlsmo da dltl1,dt~1'3
tarr.bém,neste momento. sali~nt:lr o tas,_ de !Odas as tentativas de Rublp· 1.19 .. ,t:a proprJa pel~. para conq'.lls.a'·
tl'ab:llho de V. Ex,~ e a aJuda e co- vaçao,sao anistias amplas e irr~st:'i- e;:" lcgme que 1l11utos amfruem sem
ll\horarfio qne tem dado, !IP.o, s6 no tas, de aeôl'do com o estat,Uo amplo e dJl oito nem m~,r~clm~ntc,
pl('l''Í\'lo, como também nn CClmlssá,l irrestrito da anistia, A maioria dos
O SR. PR"SIDEN'IE - Nobre
dr, Justkn, I'lara fazer vltoriosR CSSi' Srs, Deputados talvez não salbn que Deputado Rog'ê Fcrrrlra; J tempo ele
iêéi:l, que nã é de n,enhum Fal'tido os lideres, que se encontram fora.~i- V, E",~ está es<!otado,
ly.)litlC~. mas ,;e todos os democl'atas éos ou presos e pl·ocessado. ~:"aü
O SR, ROGl!:.F"'RREIRA - Senho:.:
oue J"'mta111 e colaborBm em todos os sendoPl'ocessados pOl' UM manifesto- Presidente, termino o meu discurso.,
P:mV"s no1ltioo~ do Bra~IL
renúllcia", um manifesto em Que a solJcitando a ~. Ex." me permita ler
O· ~R ROGll: FF:RRlllIRA - Agr'l- direção do antigo. Partido .CO:llunis- nl[;Un.s. dos 'Inumeros manifestos que
dero o aparte de V, Ex,. que, romo ta. pedia a renúnclado Marechal recebl d~ smdica tos e d,\~ Câmaras
nutor do projeto de anistia nmnla e liiUl'lco Gaspar Dutra. E o fato de Mt1l1Jclpais e al11oçilo d'l Assembléia
Il'l'estrlt~, tem sido. sem dúvida o pedir essa renúncia foi cOl1~i:leraqo' Lel!islatl,;,a de .São· Paulo concebidos
Inalldr Hder dessa comnanha Slnto-' pela policia Folítica, posreriormrn.e nos se~ull1tes termos:
m~ honrado de ter podido. cllh1bo"!t1· pelo Ministério públlcoe ainda pelo
"RI{) de Jrneiro, 16 de março
C01l1 11 lI11stl'e colega e eom outros Se· Foder Judiclál'io como tentatlv9 de
de 1956,
nhorc' Deputados. aue entendem 'q':lE sublevação da ordem, Esta farsa. de
Excelentissimos Senhores Depuo p1"0111em~ dos verdadeiros d?mocra- Pl'occsso, esta farsa que Inclusive aVIltados.,.
ta~ é "quêl€' 0111', por fell~ coincl:li\:d:1 ta o Po:lel' Jud:clário elo n:strlto PeA Comlssao dos Trabalhadores
foi ol'eronl'J.ado. exatamente por mn deral, se desel1l'ola, se despenca com
Pró Anistia vem muito respeitoirmãc ,r!~ V. Ex,· o 'Sr, A..·.. 1'~.'on o pl'OCesso genulno daslnjusticas. 'rlsamente deoosital' ell" mãos ele
Magr1hães. que, quando dos famosos vemos depois do Govêrno do Marechal
Vossas Excelências, para que seja
debato,. sObre. a cassacão oo~ 1l"~'lIda- 'li:urlco Gaspar Dutra mllis dois pl'etransmitida ao dilmo Flenârlo da
tos,C1mo Presidente da Cpmis~go clr. sidentes eleltos pelo povo) VerificaEgrégjaCàmal'a Fedel'~1 dos DeCor~Htui~§o P. Justiça, teve ~ll"eir cle mos, portanto; que está .inteiramente
putados,a proclamação que landeclarar Justamente o que ()%R'UnOS: superada a questão, lntel.l'all1ent~ ulçou aos tl'abalhadores do Distrito
qUe não é posslvel fazer den'ocl'~elA trapassadA: a razão, se razão houve,
Federal, para que seja concedida
pela metad~,'nem, tamtJouco, comba· do referido .processo. Mesmo porque
pelo Poder Legislativo uma anister uma' Idéla mantendo se". e~,<lln. não se pedia a extlncl\o do car/:o de
tia ampla e irl'est,l'lta aos· conde, Ri~ta· na cadela, na~ en::ovi~' O:J. 1'11- Presidente da Repúbllca; pediram
na elos e pl'ocessados por motlvos
tão, com os espancamentos rne RS:lls- aquêles que estão processados a repolictcos e slndicnls e que tal metlmos, pOl'ouanto a iciPia só (loder:!. ní:ncla do Marechal Eurico Gaspar
dida sela extenSivA a todos os
ser combatida eom outrA 101'!>1
Dutra por determinado ato contrário
trabplhadores punidos por suas
O c~rto é que temos lIoul .l\monl- à opini50. dêles, ~sse é o famoso proatividades reivlndicatórl~s e que
fp.srnoão de todos. os SII1(II~pto" do cesso. E aQuêles que nlio o saibam
vem assinada por c:l,irigentes e 11Dlstrl'o _Fed.eral. Temos recebido ~o.- fleam, pelo mcno~ à titulo de conhederes sindicais do Distrito Federal.
nlresta~oes das assembléias elos S111- cimentos p;erais. a par do que consiste
- Sebastião AlVes Magalháes Sedicato~ rln "Estado de S~o "'aulo, d~ o, processo movido contra êsses llde·,
cretário.
'
t<lc1os <la Si,r.liic~tos Que têm 'lideres oue l'es do Fartido Comunista.
não podem ser acusados de comunlsDesejo ainda, Sr. Presiaente, acresAOS TRABALHADCRES E
tas. que são, realmente. lldere~ sino centar que vamos asslstir, dm'ante as
AO FOVO
dlcals e d-emocI'aclail-sinccro como· 06 sessões em que se discutir o projeto
Os elil':óentessindlc~is etraba~
qUe mais o seJp,m, e que tra~em n êste do decreto legislativo e a emenda p"r
lhadol'es, reunidos para ellscutlParlamento, através do correio OU de nós apresentada. à dlscUSliáo s6bre os
rem os projetos de .lei de anistia
comls.ões, os manifestos. '1provados, temas democl'átléos:
I apresentados à Câmara Federal
por \1l'1nnimldade, em quase tOdas 88
Ih
t
pelos Deputados Vieira de Melo e
~ssemblélas dos grandes Sindicatos do
pergUllto, ou me OI', repergull o.
Pais
'
.
,.
Sr. Presidente se também srio ~0'l1\lSel'gio Magalhães, sentem-se' no
• ..
nistas t6das as or!!anizaçõç,s de classe,
. dever de manifestar sua opinião,
Per~ul1to a V. Ex, a e àquele., aliE a Assembléia Legislativa do .Estado
certos de interpretal'p.m os anseios
.'nculcam a anistia ampla e Irrestrita que· l'epresentamos neste Congresso e
de mllhares de .homens e mulheres
como jOgo ..do Partido. Comunista, que apl'óvou. pOl' esma~e:dora maioria,
que mourejam em nossas emprêse será posslvel l}ue todos os trl'ba- moção a favor da anistia ampla e Irsas e fábricas p~l'a o en:;;r:meleci-,
Ihac10res do Brasil estejam fazendo restrita, rejeitando' emenda de aut(lmento do Brasil.
.
o jÕqO do Fartldo ComunIsta. Ab- ria de um dos .Srs. Depucados Que,
A pacificação 'da famllia bras\solutnmente, \)orque existem soclalls- à. últlIlla harll, se tornou democl':i\n
leil'a é propósito dlgllO. louvável
tas presos, existem elementos do Par· pela metade e apresetou. E111enda .ex.
e necessário a que 6~ estnJ:.eleça .
tldo Trabalhista Pl'esostambém. ~omo clulndo os' comunistas da anlstJn,
um
clima de tranqUllldade, de tla~
declarou o llder sindical do Partido qllanelo a Assembléia, :.egislatlva de
e de tl'abalho, Inúmeros trpbalhaTrabalhista 'que é sem dúVlela,. o Pl'l'!" São Paulo apro'lou, contra apenas 7
dores foram vitimas dasdlscricio, sldente do Sindicatos de Metalúra:icor.' vctos 48 a. favor,m{)ção pela anistIa
nâl'ias leis de Se"m'ança Nacional
do Brasil, na Instalaçlio da Comissão ampla e irrestrita, com o voto e 'ne do Decl'eto·lei anti-gre'l"e9,070
Nnclrnnl Fró Anistia, Ampla.
clusive declaração de voto de um. p.~.
pôr motivoc!e ~tO.qS ativ'idadessínVedficnmos, portanto, que '11Ultos nhor Deputado dll União Demo'rãtl·
dlcais,l'elvindicatú:'la, e pQtri6ti!1omel's que se encontrllvam nas cam- ~a Nacional, o Sl',. Denutadr, Padre
c~s.Aill:lraS':ra rsttlo sen:!()'.pro~anh~spl'Ó monopóllo cstatal do pe· Cak:~ns, qt:c declaroll que só enten- I
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cessados pela Lei de Se~llrança
Nacional companheiros de Volt....
Redonda. e BaITa Mansa por Wi~
rem participado, como era de seu
«íever e consciência, dos último,'
movimentos que ali. te verificaram em defesa da liberdade e.
autonomia sindicais e"da metno- ,
ria de salários. Existem ainda c.
companheiros - portuários, ma~
r itlmos, aeronautas, mineiros, aeroviários, jornalístas, bRncári:s;,
ferrol'iários e de outras atívidadea
- processados nestes últimos ano.
por essas leis opressoras.
A consciência democrática dS
Nação, frente a êstes e tantos fa~
tos, em qu e cí da dãos brasileiro.
estão prejudicados em seus direitos. políticos e sociais, exige a
anísna ampiae írrestrltn, sem
díscrlmínacâo. anistia que de fato
b~nefic:~ a todos, homens e rnuIhercs, c assegure a o n :SSD povo
o direito de viver lívre numa pátria livre,
.
Nlio podemos compreender de-'"
mocracia com restrição a alguns,
democracia discriminatÓl'la, democracia com leis coercitlv2s,
Para que to':nemos ràoidamente
vitoriosa a campanha pêla anistia.
ampla e irrestrita, organizam~s a.
Comissão de Tr2balhador€s do
Discrito Federal Pró Anistia e ,;u~'
gerimos aos companheiros cm seLlS . '
Estados, que secundem esca n:ssa"
iniciaCiva e façam sentir às auto-'
ridades Constituídas e aos repre~·
sêntantes do Povo' nas Casas do"
Congresso os ?nselos dos traba~'
lhac!ores b':asllelros.
.'
Rio cie Janciro, 10 de marÇo de.~'
1956,'"

L:uJz Ferreira Guimarães _ p:'e~;'
si dente da Federação e do Slndi~
cat~ elos Jornalistas !:'l'of~sionais, ,
EUl'1pedes AIres de Castro - Pr~" "
eidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústri~s Met,\lúr~
gicas, Mecânica.s e de Ma te~' lal .Elétrico do Rio de Janelr3, Antonio Erico de Figueircdo Alval'CS
- Presidente da Federação Na~
cional dos Trabaihadores nas 'In~
dústrlas Gráficas, Alcino Horil.ciO
da Costll - Fl'esidente da Fe::lera~
çâo Nacional dos Trabalhadores
noC~mércio Hoteleiro. Waldemq'r
Viana - Vereador e lider 5indl~
cal, Benedit,o Cel'queil'a - .Pl'~SI
dente do Sindicato dos MetaJÚ1'~
gicos, Antonio de Almeida - Fri"
melro Tesol;l'eiro, Alpheu Flore.
Rlefel - DÍl'etor Social, Guioná.rio Gomes de Brito- Dll'et:>r,
José Amél'ico Mala 'Filho - DIretor, Heraclides Santos, Mo~cyr
Lima Sllva, Otacllio Castro, Nel~ ,
50n de Cas!l'o, JOSé Ribeiro da'
Silva, Ollntho Rabelo de' MOtaell,'
Avellna Fel'11andes' Deis"er~s, Ro~
drlgo Ivo José dos santos, Arge •. ·
miro de Oliveira, Abelardo Miguel
da Silva, Antonio Borges SobdlO
nho, Apolônio Al'aUjO, DU1'vallnG~
GUlIllarãcs_ - delegados sindicalS.
José Lellis da Costa, Izaltino PelO' ,
reira e Therezinha Ferl·,eira. da :.
Conceiç.ão - lldere.s sindicais. Josê'
Vieira Santana - Preslelente fio'"
Slnfiicato .NaciOnal dos Taifeiros,
Culln9.rios .e panificadores Mari...
timos, Aparlclo Alve.s do Amaral
- Presidente do Sindicato Na.cional dos Comissários .da Marl., ,
nhaMerca.nte, Armando Maia _'
Pl'e.sidente do SindIcato dos Me.s. '..
tl'es e Conh'a-M:e.strl's de Fequena "
Cabotagem, João Fernandes _,
Presidente do' Sinellcllto dos Ope.
rârios Navais, Djalma Santós _
do SlndicaUl Nacional dos Rádio.
Telegrafistas' da' 'Marinha Mer.
cante, Pecl1'o Celestino, João P."
de Ollveil'a, Luiz Oel'ard ~dG,
Co~elho da Federação Nacional".
dos Maritlmos, Júlio Mota _ de-'"
legado do Sindicato dos operil.r1/). '~'.
Navais, Luiz Gaspar e Al"o~o de'~!
Souza - do Slndlcat,.Nac!onaC'
dos Marinheiros, MOçoB·eRemll~."
dor\)s da M~l'inha Mercante,índio:,l
_Vll~5 Baaa -'- do r,~Il:iicato fiOli'J.
',..,",
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Práticos, Arraís e Mestres de OaTavares Diss Presidente da
"Deputad{) Rogê Ferreira - Câbot:tgenl, rr.neu JCS'2 de SDu~a União elos Operárros Munietpa.s,
mara dOB Deputados - Rio, TI.F.:
Iíder SindIcal e Deputado Esta,Valdemar Marcues PItanga Campmas, S,P, - Saúdo nobre redual, JD~O Batista da Sllva _ do
Ti:'SOU1'Cl!'O d8 U~QD.l, Ernesto M.
presentante paulista posição deSrnd.cntn Nacionnl dos CPl'p.llS. BlI':I - Pvcsidcnte do srndrrnocrática Câmara pela anístía
te.ros :;.Javais, O.c'lStÜy'lall1 l\L.1fl'a e
cato Nackmal dos PIlotos em
ampla presos processados polttt'Iranlmal't:s Aéreos, Osmar AveLUiZ Medcll'cs de M2ne~~s - do
cos conno plenário voto C38a. beSmdlCato dos Mestres e Contralino Flerreira .s: Presidente do
nérica medida lec al necessártn paMzstres de pequena Cal~.ctageDI,
8ind:cato NaCIonal dos Aero-iauciticaçã« espíritos f ..EniUn hrasiJo2.o Pere-Ira dOB Santos, João A
tas, Ivan Alknmn - 1.0 Secretáleira. _ VitOllO Cl1Í!1I30'ha Pred s Santos, FranlOlscn Ellzeu e
rio. WaldIr Gmsw 2.0 Secr"tásidcnte stndtcato Enfe1'l1'\e:r~l)S de
En1il10' Bonfante Demarlo, Joc-é
rio, JO::-'B Vieira Guunarâes - PreOarnpinas vítorío China«iia".
Janl1e Gome.~. - Presidente do
sídente d0 sindlCrt3 Nacional dos
Exmo. SI'. nepurauo R{)ge FerS.ndicato dos Trabalhadores em
Aerovíá-íos, MoaC11' Palmerra reira - M.D. Líder da Bancada
Marcena-ías, José Assunção - 1.0
Secretário, Humb~rto Menezes Pido Partido Sociahstn Bra.uletro S=cretáriO. Antonio Leroz F1illo
riheiro - Presitíente do Sindicãto
Palácio T.radentes:
- 2.° Secretál'1o, José Amaral
dos Bancários, Ildeu Manso Vi"Repercutiu, de maneim extra;1\12n8ze8 - ],0 Tesoureiro, J~8é
eira _ Sccretál'1o, Antonio Luordinária e entusiástlCa no seio do
!,.fal'ques de Souza e Sebastião
cio no Bacelar Couto - líder banIunclonalrsmo, e aliás de todo o
A.ves Magulháes - delegados à
oáría, Jcaquhn José do Rego povo, a apresentação, pelo Lícler
P8jel'a~ão, Ivo Br rboza Moure e
portuário, Tomaz d'Aquino oarda. Malorra, Deputado Vieira de
iimerico Moreira Alves
do
neiro e Eronides saraiva de oarMelo. uó projeto de S, Ex a. o SeCullSellIo Fiscal e Luiz Gregórin
valho - delegados sindicais dos
nhor Presidente da República, conMarceneiros. Roberto ~lorena,
da Paixã,o - del€zado sindical,
cedendo s.nístia àqueles elemenP11l11o Alves - Presidente do sinAgostinho de Carvalho, João detos que serviram de mero Insrruthcato dos Sapateiros, Odllw BorAlmeida Lima.' Renato de 011niento aos mteressados na perges - 1.0 Secretário, José da Cosveira Motta -.:. Iíderes smdicais,
turbação da establl.dade nolídca
ta Pacheco, AlclrlO Lopes Macedo
Newton Eduardo - representante
nacional, com nr-ervas repercussões
- Secretário do. Trabalho, José
do Sindicatn dos Gráfwos do RIO
sõbre c custo, de VIda e o ccnFrufuozo - Diretor, Isaú Rosa de
de .raneíro junto à Federação".
ceito internacional do oaís.
Lima - Presrdente do SindIcato
(Sequem-se antros memoriais de
E' reivind.cação, entret::,nto da
dos Marmnristas, Silvério M:anoel
igual' teor, contend6 centenas de
fUlJCionalimlo, que o projeto' de
da Sllva _ Presidente do Smdiassinaturas),
anistia nãn se restl';nja at"ô evencato dos Ennregados no ComérDa Associacão Brasileira de Defesa
tos das últm10s meses, mas abrancio Hoteleiro' e- SImilares, Enos dos Direito' do Homem:
ja todns os presos ou )Jl'OeeS.'ados
POlítICOS, ,desde 1945, .LtD cln uI·
Fons€ca Dória - 1.0 Sec~etárlo,
"Você mbia que ..•
Miguel Pedro da Silva - 1.0 TeApe~al' de vivermos num l'cgime detima medIda de caráter ampln,
nesse sentido. A aniscj~ nunca
~('ureiTo, Eduardo Ferreira, Rui mccrático e sob a égide de uma COllS'
será demais repetir. é lima. tradiAlves Guímarães € Gregório S tituicão, infJYt~ros mdadãos das nlais
ção e 11m imperatIvo da famílm
RamJs; delegados à Fecleraçáo, 'lZIr:adas condições sociais, cn'Jontrambr!asileira. E a rE·centivijade ao
L-eoc8stro do Couto Tei:,Bira - Si" ~presos ou processados ape,ar de
projetn da Govêl'no, 'com a unePTesident€ do Sindicato dos OfJ- não cometerem crime algum~
diata reivmdicar.ãn de-'que fôSS'2
ci""is Alfaiates e Trabalhadores
Citemos dIVersns exeníplos:
ampla e não restnta" mostra qU.ê
na Indústria de C{)nfecção de
Joaquim Martes, operário, c.1sadO
o momento é mesmo azado pará'
Roupas. Adalto RndTÍ?;ues _ 1. o pui de 3 filhos. condenado :> 2 anoo e
providênCIa de tão elevadJ !ilc::mce
SBcl'et.á"io, Heif,o~ Pedro da S,.lva m~'io. de pris1\,;, por ter "m. :,95.3, disNós, funcionários, fa.Jamas com
1.0 Tesoureiro,
BernardInO tnbUldn bnletms convocatorlOS para
conhecimento dE' 8alli13. e sentiMartins Ferreira - 2,° TesDurBi- I um comício em favor da, elevação do
mento de solidariedade, neste protO, Djalma Marques de Oliveira '~<1lário míl1lmo.
blema. Temos colegas que se en- delegadO à Federacão, Lido Bl'iga'deil'o Epaminondas: está sendo
contram suspensos, tra,nsferidos
Hau€l' _ Presidente da Umão Na-Iprocessado pCl' ter-se pro:lunciado condemiticios e proceesados São fcr~
cionql dos Servidor€s Públicos, tra o golpe às Instituições, que visava
rOviál'lOS, marítilnos, dIrigentes -de
Edgard Feneira Secl'Btário- a implantação d~ uma dlbadura em
-ftSSOClaçóes
de classe, servidores
"
t
hillossa pais,
I Jose Cas a:c..Marfln .ao -:: Albe~'lc,? Tiné e Silva: Sargento da
iPúbliDos e autárqUICOS. A êles,
~~"a.,
J I cSldente da. Umao ,M~tIOPOll AeronautlCa, Gondenado a' 2 anos de
-nossos colegas, e a todos os 1'J!'eS:lS
tana (121; SerVIdores PublI~.?s, AI- prísáD, C2,sado, pai de 6 fllhos· mefi processados políticos, é que soberto Sat;!os d? l:!l1laQ dos nüres. Foi condenadn por teor-se proliCItamos SE'ja estendIda a Aniscia,
PrevldencIal'l?s: JOBe .vlc.ente Al.- nunciado contra a ldia de Jovens brauma anistla ampla., irrestrita, uma
1'es - SecretarIo do Smdlcato dos SilCÍJ:OB Ual'a a guerra da Coréia.
Amstia qu~ seja realmente uma
medida de pacificação da lamilia
tm.l'Jalhado:'es em ,curtume~, AnJnsé Inácw Tavares: Operário, cabmsileira .
t,omn . co~tll1ho H:a,e ' 7 Presld''.llte sado, .pai de 4 fIlhos menore~ cl.mdeConfiados no alto espírito público
do Smdlcato ~?s. Oondutores de nado ao 1 a,no de prisão, por ter feito
de V. Ex.I1, apresentarn05 n05sa..s
Veículos RO~OVlal'lOs. Isn.1 ael Van- urnpagandia em defesa da COllStltuição.
Atenciosas saudações, - Helio
d~rley de L,una.- Presld~nte do - Antol1l{) Munhós: Operário c.asatio,
Smdlcato ~os Textels, FelIx 9a.r" jJrêso B processado por ter leito PlO- Pezenatto, Presidente. - Antonio Dodoso. ~a Silva - 1.0 Secretano, paganda em defesa da soberama na. 1 Lingues, Secretário Geral".
Ro~erlo Leit~ 1.0 Tesour.ell'O, cional.
Alvma C01'r~Ia do Rego - Pro- CMLUto V. de Melo: Colono ca.sado, PELA ANISTIA AMPLA A TODOS
etu':~dora, JaIme. ArsYJo - 1?ecre-. pai de 8 filhos, estti condenado €o cumOS PRÉSOS, PROCESSADOS E
tál'lo, •. ~scar VI~na --:- Dlretor'lpre pena na cadeIa de São José do
CONDENADOS POLíTICOS BRASebasclan dos R~IS e c~eu~a Mou- Rio Préto, Pai condel4ado por ter
SILEIROS, A PARTIR DE 1915.
ta ~ dele~ados a .1'ed<'1 açao, }Val- .trabalhado pela fundação de Smdi<'[onuro.Lu!z da SIlva - preslden-Icatos ruraIs e pela melhnria de eo:J.te do Slpdl~ato dos 'frabalhadores flições de vida dos trabalhfcdores em 'Os signatários abaixo se dir:gem ao
Sr. PreSIdente e Deputados da Cãna Indz~s~rla do Tr~go e M~ssas !1azendns.'
.
AlllnenLlCIaS, Maul'lh~ Tavares. de Milhares de outJ:as pess~as estão mara Federal, no sentido de malllfesSouza - ~,o secret:J.';lO, }i'll'mn:o !Jlré~8.s ou processadas pelos lJlais va- tarem seu apoIo e sua sol.danedade ao
Gomes Caldoso -:- 1. Te~OUleno, :liados motivos.
mOVImento de anistla ampla e il'l'estnta
FranCISCo d: ASSIS, Presldent~ ,~o I A anistIa visa restituir êstes cida- a todos {)S prêsos, processados e conComelh{) FlScal, ManUel p'el ell a 'dãos PUl'lli junto de suas famílias. VIsa denados - por delItos politicos, a partir
C.avalcante e At1Ç;lIst,~ FerreIra _da !tambt5m a pfuéifwação' dos tJSpiritos
Sll.v~ - de~egados ,a FledeFaçao, 'pctra qlle nossa pátl'la poss'a progredJr de 1915.
Déstc medo, como brasileiros e ci_
Mal'1? C;Jrdelro - Vlce-Pl'eSldo:-;te lem paz,
~lo :Smqlcatn dos JornalIstas P.o~
A amstia é um ato humano e de- dadãos no pleno uso e gôzo de seus
J.LSslún~ls, .Jocelyn Sant-os - L rnc.crátlco que, sem dúvida, merece a direitos, os abaiXo assmados apelam
Becr~t~rlO, c~rlos ~ 1';.";:to da (Ios- ;<l,~enção e o a.poio de todos os homens aos representantes do povo brasileiro
ta P,nco - 2, E1e~!etaI;o: Carm€l; 'dotaodos de bons sentImentos. Assme para que os meSmos apressem a aproS~l~ado -: Blbü~j,eCar'a, Rau'lho,ie mesmo o a~êlo para ser enviado vação do projeto de lei do Deputado
:Rtff - VICe-Pres~dente' da Fo- ílO Congresso NIElClOnal, nnde "e,te mo- Sérgio Magalhães.
deI'ação Nacional dos JOl'nsliBta.~, :111ento se debate a concessãlJ desta meSão José dos Campos, 6 de ab:'11
João Antonio Mesplê _ 111€l11bro dida, cnjo profeta foi apresc.ltado pelo de 1956.
da Organizaçso Intel'l1acional de Ilrder da maiCll'ia daquela. Casa,".
Elmano Ferreira Veloso - Prefeito
Jornalistas, Aristeu Acl1i1les ~ Recebi mais o seguinte:
Secretário da Comissão Pel'lna"Deputado Rogê Ferreira - Câ- - P. T. N.
Df. Jorge Zarur Presrdente da
nente do VI Congresso Nacional
mara Depubados - Rio de Jados Jornalistas, Ma.ria da Gr8ça
nei1'O, D.F.:
. Câmara MuniCIpal e Pres. do PSP.
Dutra -'Secretária-Geral da Fe. De Campinas" S.P. ConfIa
Antônio Aparccido Paula Nunes deracáo Nacional dos Jornalistas,
digno representante pcvo paUlIsta Presidente do PTB.
Jorge Oavadas - Secretário-Goesfnrços pa trióticos a'provarmDs deBenedito Matarazzo - Vereador-:"'"
ral do Sindicato dos Tr8balhadocreto anistia ampla presos e pro9
res em carris Urbanos. Elizeu Al-cessadns políticos ....: Vitor de Oli- 1. Vice-Presidente do PTB.
Osvaldo M~rtins Toldo':'" Vereador
'i'~ de Oliveira e Geraldo Soares
veira Santnrn, DirIgente Smdical
e Médico.
- líderes transviários, Alacrino
Campinas São Paulo".
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Ncíf de Oliveira Malta!' -

-i
Advo-

gado - PSB.
JOSé
Ribeiro Gampos Júnior
Advoqado - ' PSB.
Jose 1,'erze Tau - Vereador - J.#
Secretáno da Câmara :..... P'l'B. I
Armm Simão - Vereador - PTB.
[anul Matiar de Olívcira - Vcri:a'
dor - P$P.
JOl'ge Vlelr;' da S.lva - Veread-; r
- PiB,
Or.ando Campos - MédICO - If.x,
Pretcrto ,

Aulôrno Sebastião Ferem" \'creador - P'I B,
\
fl.goStlllho Bencdetti - Vercedor
Í->

PTI.

I

uJi.;.

Pedro DaVId - Vereador Jose Marcande Pereira - Vereef"t
Presidente do 1'55,
i
José Benedito Montcíro - SUpi~:I'
de Vereador FDC.
~
Hrqíno Leonel - Advoçudo ,
•
Dr , D'lson Lara - Médico,
'
Adelalde de Sousa Rodrigues , -Contadora.
"
Dr. DécIO 'Leme Campos - :Ylédiro.
Dr. João Batlsta Soares - Médi<iJ.
Bento Bmbosa de .Queiros I'eador - 1'SD.
i
Mano. Pôrto - Gerente do BatLO'
Pauhsla - PSP.
~
SilVIO Bindão - Vereüdor
FDC.
Getti]i(J Veneziani Vereador'PTN.
.
Alcides Franco Rodrigues
311plente de Vereador - PSl>.
Paul no Blair
Secrelárto da P, c·
feitura.
Cárhno Rnssi
Médico,
Vaidollliro Plllheiro -- MédiCO.
Fausto Ivan Vilasboas Jl,ledico,
Rubens Savastano .Médico.
DaVId IamaIlte - Médko.
Maurício Freitas - Médico.
Dom.ngos Maldol1ado
Campol
Médico.
Bernaldo Grabis - Médico - PTB
- Secretáno Gerali>.
«Cópia da Mensagem enviada 'lIOS
51'S. Presidente da Repubhca; Prr"·
dente do Senado e Presidente da Câ·
mara dos De pu tados.
(Pllblicadü em diversos órgãos I J.-,
imjJrensa' de S. Paulo).
-

r",.

Os

abalxo-a.s.sllladús,

profe-ssôi'c,s,

docentes e assistentes da Ul1lve1'5Id~r,é
de São Paulo, vêm à l?resença I ..h!
V. Exa, a fim de fazer as segllI~I'8
consideraçôes. sôbre o problema <l,'
anistIa no Brasll.
O projeto «Vieira de Melo'" a~lc.
sentado pelo lideI' da lllalOIÍa, hrjJita
a anistia a Unl pequeno nun'ero i dt
pessoas, cujos cnmes políL'cos são I "iedata r'ecente.
i .
Orn , é sabido _que, nos govern(' ~
al1terloreS t foram tambem apreGe:ntap~,,'1
denuncias, instaurados processos e realizadas prisôes de um numero m~lín
maIOr de brasileiros, acusados,
for
Igual, de Cl'iUleS polít.icos e que l~ão
se bCllefJciam das vantagens"do aludi J,)
projeto de lei.

I

i

Em vista do expastot julgam ~ ü"i
slgnatálios da presente que seria! clt'
inteira justiça .que, a ser aplicada r til]
medida, conSIderada de interêsse hii

danai. fôsse estendida a todos o> c"'o.
de prIsão 9U processo por moti,., os
políticos,
S110 Paulo, março de 1956,'
Atê o momento a mensagem Cqi~·~l
com as seguintes assinaturas:

DI', Fernando de Azevedo Ca
tcdratico da Facnldade de Filosof,a.
Dl'. Paulo Guimarães da Fon'l<'c"
- Catedratico da Escola Pohtécnk2<
Dl". Lucas Nogueira Garcez - Catedrático da ESCGla' Politécnica.
Dr" Onofre Arl'Uda Pcnte"do
C"tedrático da Faculd;:rde de FJlosof a,

... Quinta·feira
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Dr, Horácio Martins Canelas.
que meU$ colegas m.t v~em assom-Jt • moçOl reoeldel que pc",aIll.nl Wll arDr , Fernando Henrique Cardo~o.:
tribuna pela segunda V4!Z. para prcnun- l.Ualó conCl'1Io li CiOvérr.o. mas ~,alllv"
D
Leõnídas Dcane ,
cíar-me sobre a mesma questão de que prccurando c:Iemonstl'or que, d' p',nt:)
D~: Arlovi.lldoCa~villho.
':
me o~l1?el M pol1COS itl~tantes.
~i~\l~~~ iurd~~~~~o~ão esta bem conDr, Mareus Romeiro Netos ,
_
. Crel~ que se, falasse .dl"s. ~cmarms'l
necessár.o. realmente. pacíftcar.
Rio de J~neiro, 31 ~e março de _19'~, sobre es:a matena, exibindo meus . ~l'-I preciso que não persista o clíma O~
."m. • S;. Deputado ROQe Fer- gl1me:llo,. ~mboril fracos sejam I.<U, .ndlsclplína do qual são expressões rel'ecl1rs~s (ndo apoiados). ainda estaria voltas como a de [acareacanqa . Mas
reira - Nesta.
micas ,
Pxc,:::ado .Senhor:
•
~l1mp[ln,Jo mal meu ~ever. ,Ach. o 'll1el nã o tenhamos íiusões. zste cuma d.e
Dr , Paulo Carvalho Ferreira
A Comissão de Alunos da F~- ~.ssl1ntos de tal nature.,,; q.uc envolvem indisciplina não desaparecerá com u.•
Prof, Faculdade Farmácia eOdont.
culdad~, Nacion"l, de ~"l'etto. Pro."lilO, de
os Interesses de nosso bcneftcícs com que se pretende atínq.r
Dr . Edgard Barroso. do Amaral Anistia. por dcllberação \'n~nlme povo e ,rao dlret~mente cont[lbll~,m para os dois aviadores processados cume "1Catedrártco da Faculdade Farmácia e
dos seus membros. tem a hom a ele que haja um clima de maior liberdade I cursos no cr.me de tncitamento a .nconvidar V. Ex:'. para parttctpar em nosso País - e. liberdade deve ser; dísc.plina, ao motim à revolta, OU
Odcnt,
. Dr. Omar Carnuda Catedrático
do, ato púhlico. c~m, debo,te. que o Ideal de rodos nos - que tão dirc- COISa que o valha. ' •
da Eaculdade de Filosofia.
fa~a renh:o: n? ~roxlmo dia 6Jo I tiln,lente, conc,ouem para, que o. ."0',"01 Srs , Deputados, an.sría, h~storic"me~.
Dr , Màrío \Vagner V. Cunha ~
I~"S de .. bril. ilS "'0 ~10l'as. no Sa- País sera ma.s forte. mal", emanc.pauo. te __ e já loi feita a análise du 'lu",
~atedrático' Faculdade Cíéncícs Ecolão N~b:e da nossa.l~aculdnde com I m,'L:S livre. mais. rico enfim: acho re- ela é _ -;e endereça, precisamui.;e, a
a particípnção de. lOumeros. outros Pito, que assuntos desta natureza de-I essa coisa, tão fiei!. de "~,)I'-';at:ll'. e
nômicas.
parl::tll;;entares e JUI::st,a~. sobre o veriam ser permanentes em nossos tra-! que vemos repetida' através d;;. H,stóDr. Rafael Grlsl -C"tedrático Fa~:ma Os aspec:to~ Jlll'1dICOS e po- bal~os.
.
Iriol de todos os povos.~ a f',\~,1:;cl'ade
culdade de Ftlosofía.
.
1ltICOS da Anistia •
Estamos lembrados de que foi i1prc- 1no julgamento dos crimes lJJtlt~cOS.
Dr .' João Cruz' Costa - Catedrático
Certos de que poderemos contar sentado pelo eminente Lidei' Vieira de
Em certo CCJ110rC5S0 de Direito. aoFaculdade de Filosoíta .
'
com a honr.ade sun. rnaqnlflca pre. l\~do
projeto, tambêJ? subscrito pelo ~e ,debater, esta rese .Lucchini c oUlro
Dr, Milton da Silva Rodrigues sença,
SolIclt8Jnos.
ainda.
dc
Vossa
Llder
Fernando
Ferrarl.
que
~c
pro-'
)UtlstJ.
cUJO nome nao me' ocorre na
C"tedrátlco Faculdade de Filosofia.
Senhoria a especial gentileza de' punha a. anistiar aquele9 oficiais da l momento, cmp~nharam-se numa di,...
DI': Livio Teixeira C'ltrdrático
eomunie':lr. ~os seus il,\lstl'es p,ares AeJ'ollúutica que haviam pe~ado em ar- c~s"~o. que duraria todo o cor:clav~
,Faculdade de Filosofia.
DI'. Florestan Fernandes - Profes.
a ~Ol1stltU'ÇdO. .de nossa. Com':são m~s para dertllbar o GO\.'C. 1'110 consti_ClCrHl~lCO • .sem .qu.e. chegB:s.c.'m.. a u~a
Pro-Anistta, C01110 tambem a ,ea- tl1ldopela vontode do povo em eIei- conceltuaçao de crIme polltlco, se nCia
sor Faculdade. de Filosolia.
•
lização do rcEcrido, Ato Público. çóes liVl·es. '
fôsse intert'omp,da a poli:mica por ouDr. João Dias da Silveira - CaNão queremos censurar tal projeto. tI'O jurisla \Mis prudente que di~ia set
Sem mais, na exp~ctativa do seu
tedl'ático Faculdade de Fll050fia.
gentil atendimento. aproveitamos o Entendemos, porém. que é nosso dever o crime. po]tico indefinível. É a si.
Dr. Abelardo de. Sousa - Professor
ensêjo para apresentar.lhe os nossos ilfirmar, e reafirmar·' sempre, que êle tnação daquele politico que. por a:ilr
Filculdade AI'quitetura e Urbanismo.
votos de leal e sincera admiraç~o. pl'ecisa e deve ser' aperfeiçoado. Ma- da sorte. por condições fortuitas. não
Dr. Henrique Tastaldi - Catedrá!lubscrevendo.nos
Atenciosamerl'te nlfcstilmos a nossa confiança ~m que tivera sua idéia vitoriosa,. O criminoso
tlco F<:lculdade Farmácia e OdontoNilson Rezende. Presidente da Co· esta Casa saberá melhorá-lo. para que polilJco somente poderá lICI' julgado
logia.
JÍlissãn de Alunos da F. N . D. pr6- seus beneficios atilljam a tOdOlo que- De- pela História. porque sÓ esta poderá
Dr. Mário Schenberg .- Catedrá.,
Anistia..
cessitam de uma allistia. a todos que emitir veredlctum definitivo e afastilr
tico àa Faculdade de filosofia.
Quero ler agora a relação de aI· necessitilm da cessaçao de pers~(JLl.l. aquelas paixões que obscul'ecem a men·
Dr. José Quirino Ribeiro - Cate·
9umas dils inUllleras Assemblcias Le. ções politic.1s.
te do magistrado mais s~reno, a9 tratar
drático da Filculdade de Filoso!ia..
S95e objetivo. aliás, estaria obje~iva- de matéria política.
Dr. Atilio Am<:ltu:i - Prole5sor da glslativas que aprovaram m<Jção de
Faculdade Ciências Económicas.
apoio fi. enistia. ampla -São Pa~lo do com a .aprovaçãodo projeto do SeSabemos que o crim!Jloso político é.
01'. JoãO Alves Meira - Catedrática - Pernambueo - Alagõas - SergIpe nhor Sér.910 Magalhllu, que. de resto via de regra julgado por magistrado
da Faculdâde de Medicina.
e Santa eat~rina. Algumas das Cã. precede. se. não em data. pelo menos adversário da' idéia que êle esposa. E
Dr. VAlter Leser - Catedrático. da maras MWliclpais ,que al'to..: aram mo, em algumas horas. o pro)~to do Se- tem que ser assim. Srs. Deputados. Há
Faculdade Farmácia e Odont.
çlic pela anistia a~1?1a de S~lvador - nho;. Deputado VieIra de. M~lo.
. de ser sempre assim. Vitoriosa a idéia.
Dr. A. Oáclo Franco Amaral
Po~taleza - AracajU -. ~elem - S:l.o Nao conheço melhor argument?ç1io. dam-se os magistrados. Vitorio~11 Il
Catédrátlco da Faculdade de Medicina. Lw%, - Ilhéus -Curitiba Ponta melhor fund~enta,ão da lle~s1dade idéia. muda.se tlida a estrutura queen. Dr. Rafael Paes de Barros - Ca· Grossa ~ ~aranaguá - Silo Paul.o de un,laanistla ampla do que a~uela volve inc1usiveo JXlder de rep~essãQ
tedl'ático da Faculdade de Medicina. (por unanimIdade. com exclusão de dOIS ofereCIda pelo Sr. DeputadoSerg;o e p ~'Çã
•
Dr. Onofre Araújo - ProL da Fa' verea.dores au.~enles. na ocaslâa)' - M~g~lhacs; não cooheço maior rcpo·
P~d~i~~os Srs . Deputad • tr=r
culdade de Medicina.
Goiânía --~ )aboticabal - Mogl d~3 sitorio de argum~nt~~ de oedem l'0li- pilra aqui aÍguns' exemplos o~ais friDr ••,José Filna Gomes - Catedrá· Cruzes - Llme:ra ~ Ita.raré - A.sSl~ t~c~. de ordem ll1StOP.:e. de ordem lu- :antes ue ri tassem mais .na nossa
tlco da Faculdade de Higiene.
- Lins - Guarattngucta - . Taubate rldlca, do que aquele em qUe o Se· consciên;ia, ~ue udessem ser citados
Dr. Samuel. B. Pessoa - Professor - Caçapava - j:umpos da Jordão - nhor Deputado Sérgio Magalhães se com mais veemên;a do qlle o do Alfe:
da Faculdade de Medicina. .
Barra Mansa - Magé - ~Ogt das baseol1 para Justificar o seu projeto. res Tirad~lltes?1 " .
'
D;. Zenon Lotufo - Proi. da Fa· Cruzes - Frlburgo -.' Jilbollcabal Ma9 é ocioso falarmos q\le a anistl3
.
r,uldade Al'qultcturae Urbanismo.' Florian.spolis - Maceió e Recife.
deve ser ampla. porque é de sua "ró.
Outro dia. em Ouro Prêto, no próDr. Eduardo Corona _ Pro!. da
Sr. Presidente, ao deixarmos atri. pria. I! do próprio .conc.-ito do 1nsti- prio lugar em que, o protomártir de
f'aculdade Arquitetura e. Urbanismo. , buna.desejamos solicitar. a atenção da tuto, que seria desfigurado. como já nossa. Independencl3 teve a. ca.beçt\
maioria' dos Srs. Deputados para êste -tive ocasii:o de mostrar em discurso flncada num post~ ollv!a eu a leltur14
Dr. Enéas de Carvalho, Agui.u- assunto, porque (\ maioria é que de- anterior. não através de palavras da sen~~nça do Jui:;, que.- co.nclenanDiretor Hospital Clínicas •..
d
.
da m'nl
"
f 11
t 'd'd
.
do-o, dIZIa que a Hlstorli1 haVIa el~ ter
Dr. José de Barros,Magaldi - Do· C,I'dorrá da ver d ad'
"~ra
cmocracla ~
1 las., l?~lS ;n<., a a a~ O" il e para "iênc!.;!. e lembl·ança. :lo infâmia daquele
~ente Faculdade de Medicina.
lIberdade de ~~ltOS. do bem estar dar O?1Ula? JundlCa., (n?o. apoIados). homem! Na. verdade a .Hlstólia· julgoU
Dr. Reinaldo Chiaverini - Docente de tantas famJ1ms. Estejamos certo mas CItando parecer-·do JurIsta Nelson a Tiradentes d~u ma maneira bem diFaculdade de Medicilla.
de' qu.:. a anisti~ ~oje ~vitará. a lutai H~ngrla. d.o.• ~ual d.l~irjO em m.uitas ver~a daquela com. o i.u!gara.01•. â..qtle-..
Assistentes de diversas Faculdades: amanhil. A anlst:a, hOje sera. com COIsas, e. pnnclpalmente sob a aspecto la época. A ·História aU estava. Ero.
,Dr; Linel1 de Camilrgo Schutzer.:
c.crte:a, o caminho ~a redem.ocratiza- ?ol!tico. ?ele .esto.tI muito distante. mas todo aquêlepc.vo _ cczc:nas de miDr. Berenice Regioato.
ção. completa do PaIs., (M~ltO bem; J:1l'lsta, tnco~~es:avelmente d~ granoe Ihares ae.p~,.~"as _ que, em pri1~
Dr. Nagib Lima Feres.
mUIto bem.) (Palmas.)
cabedal d~ ,clenCla e ~e cultura, e q~,e pública, rendia SU<1 homenagem mais
Dr. José Albertino Rodrigues,
O SI?. DEPUTADO ABGU.I\R t~m aprolbldade de afIrmar que il an~- cO:1\,)'Iidil il'llJcJe que deu o melhor do
Dr. Américo D' Auria.
BASTOS PROFERE DISCURSO !ta, quando não é ,amp!a. quando ~.o que tinh.a a Idúa de nossa Pátrial
Dr. Eli SJva.
QUE ENTREGUE A REVI- seender~ça aos c,dada?sem carater
Srs.DcputadCJ~. podemos, diilnte dêsDr. Antônio Augusto Nogueira.
SÃO' DO OIUI.DOR, SERA PU. geral. deIxa de ser am~t1a para ser ses exemplos, que dizem resperto a nós.
Dr. Judith N. Lisboa Dias.
BLICADO OPOR.1.'UNA.....IENTEL aquilo 9\1e, ~ nossa Constituição chama duvidar da falibilidade cios julgarn~n.
Dt. Mauriclo Segill.
graça zndtl'lduol. aquela graça 'Indivi- tos políticos? ~.ão todos 0' tratodlstas.
Durante o discurso elo' Se. dual que sequer é da competência do todos os juristas. todos o, que convi.
Dr. Maria daConcelção Batista.,
nhar Abguar Bastos Q Sr., Ul!lsses Pod~r Legislativo. porque privativa do vem como Direito Público. com o
Dr. João Cunha. Andrade.
.G~imElI';;es P:e~id~nle dei.t:a a c~· Presidente oa. RepúblIca e que para i9S0 Direito· Penal que se arrimam nessa
Dr. José de Barros Neto.
delra da pl'esldmcla. que ,I! ocupada c.oonsidero nao conveniências polf~tcllS convicção certa não suscetível. sequer,
Dr. Paulo Toledo Sar,liva"
pelo SI'•.Divonsil' Côrtes 1.' Se. - e já tln~amos presente que Rm~tiR ,M controvérsia, de Q.ue qualquer atitu~
Dr. Klaus Stelan·Tausk.
cretário.
é arma.,politlca. - mas considera slm- de poUtica. não constitui crime' situa..
_Dr. João Vilt.mova Artigas.:
plesmente o c~rcere~roe vário, outros ção em 9ue se ellcolltraaquêle que,
Dr. Mm'ia José Garcia.
fatõ~cs. que, mc\uslve só. podem ler vencido, se acharia próldmo da entradA
SR. PRESIDENTE:
Dr. José l"rancisco Camargo,
c~nslderados. quando lIe tratar de r~us .do cArcere; se vitorioso, perpetuado no
,Dr. ChaimS. HO,enig.
Tem a palavra'o Sr. Hruz:l de Men- la condenados.
brOll:e ,das estátuas, Tlradentes-tlla('
Or. Luis Rei.
donça.
Dr. Alalde Navelros., '
Ora. 'a anistIa re.'ltrlta. a anistie. ads~ exemjllo l:omo tantos outros que 00:114
Dr. Alvaro Marchi.
()SR. BR"ZZI MEKDONÇA:
trita a dua.<: 011 três pessoas caracteri%s paIO 11m lugarnaspraçu públil:alI de "
Dl'. Alberto Carvalho da :lIlVa'.
.
.
..
bem o Instituto. de graça Individual. todos lIIlpalses cOma heróis nacional.l,
... (Sem reviJlío do orador) - Se- . :Nfto vamos fulminBrestB Iniciativa; ma. que expiaram na f6rca. ou th,lloo·
Dr~ Vitor Nussenzweig.
Dr. 'Osvaldo Mal:edo.
nh~r Presidente e S~s. Deputados, i Nao pretendemos que sejam .enforca. ram I l:abeça d~c~pada lllI QuUhotlu4;
Or. Jos~ Mllrl. f'mdrll.
multo l:ompreensivel • impao:iêncjll ~Olll 401. em praça. pllbl1ca, aquêle.t d~" devi"o I lUa. ~ld~ills libel'1ltól'iaal, .

I o-.

Pedro Almeida Moura - ea-]
tedrático da Fa.CL11dade.' de Ftlcscüa.
Dr , Teodoro Maurer Júnior - Ca·
~drático da Paculdade de Flloscfla.
Dr , Mário Guimarães Perri - Catedràtíco da Faculdade de Filosofia.
Dr , Dirceu Líno de Matos - Pro.'
fessor da Faculdade Cl~ncias Eccne-
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O SR. BRUZZI DE ".~;;;"''':CO:\ÇA I e vida mclhor , Por isso, é preciso en,' :lh.;s. deportado pela polícía , Muís ,,~
'Pois não, tom prazer.
"rred:':rn::J$ ror novo c.unlnho: o Ca que ,isso, pior do que isso, essa carta
\i:)NOONBI'Il
'U::> O
n:inho <lo concórdla, da l:l~z social e da era datada de 9 de abril de 1952. A
R

izznua

·l:J!JU~~Jy'~JlqJ~JlID.1L.: L:u SO~'H;Jl1lJlnl

harmonia pohuca .

causa que motivou

,J

Jnsraúraçác do In-

tecípa os gralldes avanços ca huma-

O Sr. AurJo Stcinbrucli - Acab, de
O SR. BRUZZI MENDONÇA - quérito par a a apuração do crime .cstava
erníMuito bcml V. Exa , tom tõda- a razüo, datada de, 9 dc abril dc 1952. em Re"'1' \ad~. Raro. excepciona.,1 cas,o, tcra to~ receber maníresto, nnnado per
d
'
!'l a
I
.
•lentes
arquicetos
p:'asllell'oô.
eap,D,u
tanto
mais que 'somes exceção entre os cife , Entretanto, no 01,,1
I'
ti' 1 DDCeJo uiR 7 de "bril
16g 'l"o ,; o docl'iminoso po It'C(l, q u e ,
- •
E-cx- a amsua amp a "
e ll'I'est
r .''
. ~" 'J's
••
países desenvolvidos, entre os países
daquclcmcsmo ano. no iode Janeiro,
':>''''')''0 regresso aopussodo,'
d
... ~, "
ccrpcrar, se assim o peruu Ir.~" .s- cultos, porque sabe V. Exa. que as ís- dois dias antes de surgir a causa. já
cepe,onal na Hísróría e pedcriamos tra- curso de V, Exu, ,êsse mumlcsro asst criminações ideológicas SÓ tom vigência o efeito cclodia, e todos aqueles rnílizcr um cu dois caso~ daquele que s: nado, como disse, por nomes dos meus naqueles países que vivem sob o tacao tarcs visados pelos trustes. porque ini!'Juer rerrar ao que ha de mais ",dIO~O, Muito grutoa V. Exa. Meu d:scurso da ditadura , Sabe V. Exa, que os míqos dos trustes silo êles, eram presos
tod"s l':m os olhos voltados par.i o lu- I,cara extremamente honrado e muno países, mais cultos permitem a convi. no Rio de [anclro , A COU"I. portanto,
turc. tem amor a seu povo .todos ado- mais Iortalccidc com o subsídío que vência das ideologias mais opostas. per- precedeu ao efeito, A fal Si) foi dcsi:"m a liberdade q1t testa M~i.~~qu~~~ Y. Exa, traz à tese que sustente. rnltcm a compctlcão livre.' a cornpctlçõo mascarada c todos êlcs estão absolvldcs,
' " " A opinião pública já Ju:gou d.lne- no terreno das Idéias, n50 sob a opressao mas com os seus processos ainda pcndcn->
forma. querem de cn cr ,
Ies, ua dclcsa dessa liberclade•• d~':'l: ccssídade de esquecer os ogravos e dar policial.
tes de a.pi·ecia~ão em, segunda jll'itâ!1~
idéi.,s, embora tenham dele1t.os fJ·SS~ols. anistía ampla.
Mas. 51'S, Deputados, dlzln eu que a c:a, A fal'Saloi desmascarada ,E !o~
ac suulimam até e SdO capazes de granrem oaparte o nobre Deputado Rilgê anistia ampla
melhor do que ores' tão chocante que a op}11Ia,o !Jubl1ca;;~
d~ \;j~stos qU~ o normai dos tl,)lllcnS Ferreira.
trita porque a antstia r~strit~ é um conmenetrou - e nao só o 0l?lntao
;&1:10 e . '
d'
d
O Sr, Regê Ferrcira - Desejo apc- instrumento
inidôneo de paclficcção , pública. os próprios juizes ,t,amDcntse
D
tados que izer o
d V E~ce NI'
'1'
D
d
compenetraram - de que navín all
-Mas, 5 rs. • e P u •1 ã
' pÓ" nas intervir no d;s<:urso e
' .,'
ao u 1I1lentem, I u,s~o. os eputa os que uma trama diabóliea. daqu~ies ,grupos
criminoso político ao ljua. n o os
• lênciapilra apoi~r o mauIle.to iub.crao têm a responsablhd8de da defesa da eeano'mico•.
'
's "que"les que ::,'nd I
e
1
d G
C
d
"
teros. mos oS "tUal, u
,
'
' . OI
pelos arquItetos e ec urar qu~ apr. - po itl~'l o rov,ê;no ,nesta ~sa. e que Pcço licI'nç" pari! informar a V. Ex.
:viVcm com êle no tempo. Já ju1oa,a
sentei, embora dada a eXlguldade '"0 o PaIs se paCIfIcara. vI~era em. hur· cel~nciil '1ue o seu tempo está quase
iam'oóm como não criminosos!?
tempo não tenha podido eX'Hnmar _da /llotiia, porqlJe apenas dOIS ou tres, ho- esgotado.
Uma insurreição armada, quando s'lr- tribuna. ,llJanUesto de grande llnportan- mens foram p~rdoados ,dos ,~eus crJmcs
O SR. BRUZZI, MENDONÇA _
'IIe quando uma rebeld~a ~xp\ode, ge- cia que constará do meu discurso, a ser Ou dus ncusaçoes que sobre ,des pes:l~l, Sr. Presí<1ente. concluirei em poucos
iaimente os jui::es proc~J'a,m lan,<lr o publicado amanllã no Dlál'io do C('~51'S. Deputados., em matena PohllC\ minutos.
opr6bio. a calúnia, a jnlalma conu., as 9 resso. Está êle assinad", l'0r prole~' -:- disse, e,u -:- podlatn9s, apontar exemSr. Presidente, Srs. Deputados.êste
pessoas nela envolvidos.
sOres universitários de 5d~ l'a,;lo. ~,em pIos de InjustIças e de lll~q~,dades, Vou ê um exemplo. Mos., dentro do proOs julgamentos são facciosos. !,!cs;':l primeirQ lugar. pelo emmente pIOre,- tm=er um cxemplo de vaflOS anos. mas cesso mesmo a que aludi. haverIa muioca~são procura-se tormar ...ma ,)P:Dl"~ .or Dl'. Lucas Nogueira Gareez, ex- que está muito próximo. porque as vi· to a citar em favor dêsses hOmens que
'úblicil deslavorável ao réu do "rtrU~ l:overnadOl' pnull.St':l. pedindo Rlllstl<l timas da injustiça ainda solrem na carne precis::Jm da anistia. Eu pnrj"I'ia re!rrlt~olitjco. IintretaDto, quando não e~lste ~mpla.
\
o pret<o d'3s mesmas.
me. e~peclolmenteil. um dêles que funúta opinião públicu. quando. p~lo _on'
U sR .. BRUZZI MENDONy Todos estamos lembrados de que. em cionou neste processo. prenetendo, espan:trário' esta opinião pública e,~ra a te- Muito grato à V, Ex.!, pelo ~pa~tc. 1950. uma grande parcela du ofic\ali- cando. torturundo mas lorturundo real.
çios ds momentos. em todos os I~gares Devo dizer, Sr. Dep:ltado Ro,ge rer. dude moça. do Exército. da Ael"onáu- mente. com suPÚcios medIevais, Era
a se manifestar pelo, p~rdâo, p""a pa- J'eira que também eu a mawrla d(lS:d t;Ca e da Marinha. empolgou-se pela um olicial do Exército. que pediu detl'ficação. pelo esquecimento d,os, ag:~- Casa deve ter recebi,~o mamle~o Ide". Campanha em defesa de nos,as rique:as missão do Exercito ioga que terminou
"
la harmoni:ação dessus "ciela~ ,!l. tico que é uma delnonnl'a,ão , e como materiais.
o' processo no qual prestêtn serviços
~,~:g':n~es contra aquilo qu,e Lnai: ate~ pensam os homens d~ cultura. os ho" :rodos snb~m que. aquelas ,rnemorá- tão grandeS nos frusts. e foi ser u!to
5 na" p~ mens que formam as qera,õesde al11a- velS assembJélils do Clube MIl.tur, em funcionário da Standard, Oil,
0d
d
ns""l's
b
I
I
ta torio aos interésses naclo,na I,,'"
I' _ nhã. :São, os catc rátlCos
a~" -,~ "" que sê de ateu o monopó io estátaI para
Há a\~.~ o de nlUis sintom:\tieo do, 'lU,e
demos caracteri::ar como c~lln: no'os
~"
J
}I'tl'"OS aquêles que têm taIS ,dêl3S 1'0_ que educam a mocida c ,no a!ll;): a li' a exploração do petróleo. empo \laram isso? Aquele qu~forjava as provas. que
comuu
berdade;
não,
po,
d
erluUl
é,es
m'a~",[c~,targrande
purcela
da
o,licialidade
mo,
ç
aque
fabricava
as acusaeô,
f
f di'
, es contra os paII'ti' c" S adversas, e que, C,0/10SCO ,
..; de um desejo de hber,dade. de um se doutra muneil'a e. portanto. o' I:elam tomou posição de illí a, c ara e corajosa. trio tas. teve um bom, emprê~o., enquanto
~esejo cie que o Pais, seja reaJmen:e atruvés désse manilesto,.
llc.vantando sua bandeira de Juta, bandciru aquê)es ficaram prcsos. durante anos.
O Sr. Celso Pc."nlla Nao po" de luta patriótica., asses homens, ,entre- preventivamente. Porque és te ,é o desliv ' e . ,Subemos que vivemos .num PaIs
,
, "m
Nao é por deria eU tra:eruo d,s,:urso, deV"ssa tanto. foram mal 1ulgados e tiveram de tino do acusudo de crime polítiCO, Antes
potcnciaimente
o: , fo rtuit..'
politic~s. porque os de )'ulgada a sua culpabilidade. antcs de
acaso. nem pornqulssl
ClrCunstanCla
• ' Exa. manifestos d,e b"'I1~nS de cultur". sofrer perseguições
d
;"u" vivemos Ilum regime de probre.a de intelecluais. mas poderia ta:e~ inse- instrumentes os trustes são m,uito Vu- a Ma~i5tratura decidir se éle é ou não
'"" •
m -Ja os rir na brilhante oração que esta pro· r-íados. têm tentáculos oque s,e ll)si~1l;J1ll culpado do que se lhe Imputu.sísteenurme; que o nosso povo a a,:
ferindo m'anifestos da c:~sse o,,~rária em todos os lugares, ,Multos desses rnalidunente ê consldenldo peri~oso e
'"
do Estado do Rio. n',)l.ll::mente de me,' militares foram processados: alguns. ab- tem decretada u sua prisão preventiva:
lõla'ores sofrimentos.
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' res id en te. quaIs
era 111 a's teses " E assim. são corta'd as, rarrClra~o
"r-, ,Deputados. co,mo P,o ,c,m os patricios que se ~neolJtram ,a fasta d os cnmlnosas.
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sub • LIlá d e mais, b ri1hante. de malS
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que 'luercm de tender nossa patrta cOd~- da vI'da politica ve:Ih,u. comun'J~r eo,- versivas que ésses homens defendiam? de mais libertário dentl'o de nossas Fôrgrupos. os ~ue, querem, eL.l
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. nem
" . ."atrimônio. Jutar ~n" tre ds. melhor
àentro dos seus Ideiais.
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O SR,BRUZZl J"'IENDOl';ÇA _' areias mona:iticas. Isso poderá parecer seria lusto mesmo que continuasse a
irmi.lo em pa~riotismo. do Irm,,:o no "mor Muito grato peJo' ap3rte de V. Excc' posição lucciosa. dcfesa fucciosa. como. abusar da bondade dos nobres colegas.
li. liberd.,d~. Srs. Deputados, ~sso é m,all~ l"n-ia, que inclusive, a virtude; Senh,)r inclusive. foi u defesa nesses processos; E o laço r~iterando aquilo que venho
.,
•
Dou me u 'testemunho•
Srs. Deput"dos
' t'la é u to d e, nla9 n'acio 'lu ,-· odl'Oso·. e' iiógico. é IrraClona. Deputado
Ceiso Peç3nha.
de me reu . a f'Irmnn d O' se a alllS
Temos bem presentes exempios "luC cordar manilesto que r«ebi da classe, c1e que a acusação escrita. a acusação nimídacle: se a anistia -é ato de democ:ratrazemos aqui para ilustrart as s pa
mara" operària e que f iz consto r d e ml'~ an- que a Proll1otoria Pública
d movia 1eontra cia: se cem n ,alllstia pretende o pode:vras etes"oioridas com que es amo , , - terior discurso. Eu e outros 51'S. Depu- êsses militarcs. era a e que ê es se roso governante. o principe, o ditildor
tirl~ando a Casa. na sessão de bOl!· tados recebemos. aquí <lab escad.>riiJs da empregavam a fundo em campanhas sub· Oll o Chefe da Nação perdoar os agra,ve
rsivns
l'( "" áú llpoiado~) .Já iissemos q,ue
t oao
ti easa do povo. ésse I11JUI."~to.
q'J~ C;lnD , eomo
d ado petróleo.1 Velam, vos feitos. deve quem a eoncede não ser
somos deslavoráveis 'àquela, allló la • têm cêrca de :3.000 assinatura~. ,dos 5rs.
eputa os. a que ponto c legamos. mesquinho num sentimento oeneroso.
JUitada. :Somos desfavoráveiS ap,nas ..
Todos nós que nos honramos de de. N~o é possivel conciliar mesquinhel:
A,b por nãoatingtr, seus, objeU""s. por trabalhadore~ maritimos" todos ítnlana- fender aqui o nosso, petrôlco, de, ucôrdo com, generosidade. Existem sentimentos
• ~
I
dos no mesmo desejo ,'e que baj~ mois
d
h
A
Ser Injusta não em rela,ão a ~~u.s. )CI
com o enten í':lento estreito, mes~uin o posítivos e sentimcntos ne~ativos.
neficiários. mas em relação àqu~Je~, que compreensão. mais t,)ierMda, ma s pa- e servil. deveriamoscstar tambem no mesquinhez é um sentimento negativo. é
não são atingidos por seUS beudl~lose, triot\smo por parte ~o:,lJomens publi- cárcere. porque criminosos também ~ra· o:oposto du magnanimidade, Quem não
, m
coso que vivamos sem rdaliaçõ:", sem mos.
e capa: de libertar-se da mesqulnhe;:niío
!'lue os mereceria •
6dios estéreis que não cundu:ell1u grand
S
O Sr. Rogê FCÍ'reira - E', uma anis- de:a do Pais. Vê V, fxa. que é uma
Dentro dêsscs processos. referi-me a é também eapu~ e scr, ~la~n:;niJllo. ão
ti~ "restrita",
santa alíança. porque a aliança do in· injwtlças; mais do que inJ,ustlças. 1'0. absolutamente Il1condlmvels os concel·
,
ç telectual com o oper~rlo é 11 alh~.ça de rêm; houve monstruosidadrs. Citarei tos.
,
O SR. BRUZZI DE MENDON.A tôdas as classes e de ,,,do o povo que e~emp]o de umu ,fraude pratici'lda para Portonto. Srs. Deputrldos. ~oncl,llndo
.-. t:.xatamente, Sr. Deputu.:!o. Mus pede 'liberd"de numa lorma muis ex. justificar êsses atentados à liberdade d.e - ~,de,sta. V-e~, concluindo mesmo "':'"
,amo podemosacredilar que 'lll.a me'
defender a nossa pátria. ,Num processo devo dizer que comprcendo cs~a, tnatU,
dida' politiCil eomo a ani~tia. medIda celsa do' que a ,unistio.'
instaurado 'na ,Auditoria da Aeronáu- festaçiio popular q~le exige. anls~la um'qllC tem confessadamente 0_ objetl~o de
O Sr. Celso Pe,anl111 - V. Exce- tica,contra vátios millorcs• capitães' e pla, como a ,eonl,rma,~ão, ~aq~,lo que
p;.dfícar possa atlnOlr a esse ,.,bJetlvo lência pode ainda argumentar qu<" den· sargentos. fo( dada como causa da lns- venho ahrm,ando a V. ~"dS" que o
\IIIllndo tão pouco. dando: tão pC'~co. tre êsses home.l1s, há alguns que, estão taum,ão dêsse inquérito uma carta que povo. quando. é povo conselCn,te de, seus
Hlldotão pouco generosa, quando a, afastudos de sua vida politica há mais teria SIdo apreendida ~m poder de um direito~.quand?é povoconsclo de suas
aDistia é conceitualmente generc.al , ,de cinco anos e.ncssce"~pa,o de tempo. ' lidcr·polltko.Meses depois. na Europa. neceSSIdades. eSse povo é sempre
0,,, Sr. Aarão Srembruc/' -, V. Ex· a, Nação. não se desenvolve~1 e 0,1'0\'0,1, dpndo Ull1a cn,t,revisto. ('ssc lider politlcQ. neroso. êsse PO\'o está sempre· yolta o
c:el('ncia permite ,um aparte?
noQ senUu. na sua casa. malS abuslan,a 1dl:i:l que naquela época ali estava, pnraos glandes ideaiS. éssc PO\:o abo·
é
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mina o que é pequeno, ê"Se povo aba, legal após o ataque à. Con;tltuição,
Eswu convencido de que foram es- mesma forma, Aceitou o apoio, assumina o que é medíocre] I Muito bem: com 11. depcsíção de dois pre,;identc. as duas razões que levr.ram o Par- rníu compromissos, com a Idéia de [amuito bem. Palmas).
no período de 10 a 18 de novembro tido Comunista a um recuo, a um re- mais cumpri-los, portanto. tenho a

Perguntamos se há realmente o pen- terno de posição, com a mcdíücaçâo impressão de que ambos se igualam
sarnento de abrir novas sstcadas, aín- completa da sua atitude, a ponto de na prática ·Iamentávcl de fazer polida com os perigos que elas orerecem, l'e.í.egar seu documento otícta: que tica desse espécie,
Tem a palavra o SI. Pcnclano dos porque todos sabemos que fi votaçâo '2.)JOI.tava o SI., Juscelino Kuoitseilei{
O SR, MARIO MARTINS _ PeseSantos. tPau~a.)
de anístíá não 6 apenas ato de "al'à- como um cntreguísta, como um trai- jo acentuar. dentro das minhas conNflO está presente.
ter f-estivo, sem repercussões para um dor, um vendido I10S interesses estran- vícções de mocrátrcas; que d-evemoS
Tem a palavra o SI', F1'ota Moreira, lado e para outro, sem repercussões 6'eiros eimperiali.stas, para, em .men~s reconhecer ao Partido Comunista o
(Pausa.)
cue poderão ser muito benéf'icas aO de dois ou três meses moctl\lcanaO direito na ânsia de libertar os seus
Não está presente,
Pais e sem repercussões que t~mb6111 essa posiçfio, considerá-Io o grande lide~es: de entrar em entendimentos
Tem a paievra o SI. Adauto car- lhe poderâo ser desastros'Js,.
salvador nacional. .
.
com aqueles que ofereciam maior
doso, ,(PCLUSa,)
Chegaremos a uma conclusao,na.. sõmente a luta tática do ?a,'tldo chance de vitória e que lhes pIOmeNão está presente,
pesagem dêss€s pros e cOI11Ias, agm-, Comunístá poderia permitir, em busca tlam,· em compensação; libertação,
Tem 'l palavra o Sl', Mário Martlr..s, do como quem escritura um hvro "de dessa vitória, uma alteração de auFoi um movimento de caráter tátl'Pausa.)
contabíhdada, para perdoar aqueies rude que em outras condições senu co. Não se trata de inovação, Era
I\>OS. quais nos encontramos 1l:;:.d0s, e . altamen. toe vergonhosa _. e cevemcs quase uma fórmula. de PIisioneiros:
o un, MÁRI~ MARTINS~
deixando no padecirn-ento, {~a; enxo- reconhecer que écse Pal'tido, por mUI- o B~asi1 ficaria prisioneiro do. Senhor
(Para uma, questcio de ordem) (Se;n vias, ou sob ameaças de pnsao, 011 no 'tos pecados que tenha, não cometeria Juscelino Kubitschek, em troca da lirevisâo ao ortuior, - Sr, Presidente, aí'astamento do, solo pátria, aqueles ]tal.
bertaçâo cos prísíoneíros que lutaram
consultaria a V. Ex,' se, na hipótese com os quais. nao temo~ con':lvencla I Nessas condíçôcs, a Nc.Ç~o vê, os- pelo ideal comunista.
de o Deputado Adauto Cardos» ceder- ou com os quais multas vezes nao que- pantada, aquele acôrdn qUe. deve ter
Mas, de qualquer modo, é preferi1l1~ apalavl'a, poderia utílízar deter- remos entenc111ue.ntos e de quem COll- 8Xist ido nos subterrâneos da campa- vel aceitar esta idéia do que. como
nuncdo tempo, ficando o rectante pa- tmuamos ad versarios,
nha eleitoral, ser renegado pelo ::;~, quer fazer crer agora .o G.ovêl·nll, ad:'8 S. Ex,".
SI', Pl'esident~, o meu pm:tldo,qu" nhor Presidente da República, a pcn- mítír que todos os entendllUento f<JO SH., PR'F.';SIDENTE - A inseri, colocou a questao num senc,uo aber- to de. o seu líder vir limitar o seu ram feitos na base do que se a lsenou
cão,
do projeto, CC 11', to , dando
onortunídade
e. caca
' t o, an t eç i pa-do
"e nntes que
naquela não
ocasião:
o Partido
Ço.. pura
..
"díscussàc
"' .'
,•• " "
. "'ual proJe
u
-,., ~
. . lJ
munísta
é maisquec-eder
do Goveruívídual. O De'>,:tf<dll Adalt:ll..a:·:.lO' de deliberur de acordo. com o ctu~lhe tI'O qualquer lançasse n:ao da Im,Cla- no, porquanto. o cancídato Juscelino
~<J não cedeu "Ia u.scríçâo, e até noto dttar a sua consciência, permite-me uva, evitando que a anístía se cs:en- Kubitschek já teria pago, por OC3.Slao
aqui, no. Iísta Ii~ orad~r~"~~c está neste momento defender uma anlstía desse àqueles que deram avttóría ao do pleito, Assim. nada deve, e, concancelada. TO<l:l vi" V.. Ex" pode pé- ampla e írrestríta, UI1l" anísna real- atual PIésident,e da República ."
scquentemente não tem que trazer
dír 'i. palavra, çara discl'.ltl:' o prO- mente para aqueles que se encor.,tram
O Sr, Rogê Ferreira ..,. De duas, votos da Maillria para resgatar essa
jeto, que aine'! c' la em kn;lo.
de. mãos. atadas e, que neste mom.enc.o uma: ou a anistia não estava Illclulda díl'lda,
,.
O SR. MA.P.I') MARTI~b - En· nao eatao conspirando, .l~em plane- no acõrdo, ou e maioria, o Partiao
Isto, além de falta aos compromls.
tão, peço a pUa,!'a.
;an:lo novcs atel~tados, Nao me "'eJo Social Democrático, não está cum' scs
constitui uma injúria porque,.
O SR, PRESIDENTE - Tem a pa- obrIgado, co.nsequentemente, ,a votar prindo o acõrdo, pois vemos a manl- r.nczar das. inúmeras restrições qt:<l.
bvra o nobre Deputado Mál'io Mar- um projeto "e anistia c~m Clll acterls- !estação. dos membl'os dêsse pai't'rlv possamos fal;er aos que integram o
tins,
.
ticas de farisalsmo(multo bem), qu~ na Comissã.o 'de Constituição e JUS- Partido comunista, devemos reconheO SR, MARIO MARTINS (Sem re- vl.s~ mais p!'evenlr, dando cober.tura tiça,negando aprovaçúo 11 cmenaa cer que dentro dessa agremll!!'ão há,
vIsão do oradoTJ - SI'. Presidente, pal'a novos golpes, do que .revestlr-sCSel'gio Magalhães, Sou l-evado a crer na verdade. muitos idealistas, muitos
não' era minha intenção usar da t,'i- realment~ de .sentido· crlstao, sentidO que, realmente, o problema d':! amo?,::' lutadores em favor da ~"'1.Sa brasH~l"
bUna n,3, tarde' de hoje, primeiro por de coml'leensao humana, que teria não estava. colocado na bn~e do aC;;I- !'a. e muitos homens e mulhe:oes d!!
motivos de ~aÚCle e, ~e3'uncio, po,que ttma llJ1lstla ampla. e completa.
do f'rmado evidentemente,entre o dignidade,
Devo dizer ainda, SI', Pl:e.:idente, Partido Comunista, na ileg.alidad~, e
Assim, na hora dessa l\ellLe cobrar,
se encontrava ll1scI'ito um. dos mais
ilt'~tres comp .Il1hcl.1'08 de bllllcacia, o q~e o COl1~Ie:,so eSjJerava ~1ll0 o Sr. Juscelino I{ubltschck.. '
na hora do Govêl'n·o do Sr, Jl,Isc:llino
D':j;:'utailo ,A.ieuw Cardoso, que, );01' toda e. Naçao - que essa lUenRag~m O SR, MARIO MARTINS -Fe.l1so Kubitschek pal;ar suad!vida de o~c!~m
C:Cl'tl), Iria ll1t,·','p'·ctar meu pensam€:J- de ~ncórdia surgisse da pa!·te CIOS de modo diferente, Estou COl1venc~do, eleiwral, além do co.lote, surge uma
to com muito mais autoridade e pl'i- v~nce,~ores no pl,elto e}eltorlll, 'lual1.~o como. aliás, tõda a No.ção, de, q~e ISSO acusação tendencios<" li: como se d;slilullClSmo,
I.ao ,osse pel tradiçao d'~ qucm sai fazia parte do acôrdo, Cs lIclelcs d<J sesscm: - Não d.evemos nada, perO Dt~outadú Adauto Cardoso, que se vitorioso .no. movimento das '~rnlls e Partido Comunista s~o home~ Inte- que, provà.velm-ente, certalllcnte, vocês
h: via 111scrit" para combater o .p.".l' que se dispo e 11 cumpl'ir aqu::c que ligentes, rio se deixam le\aI por já receberam em espécie antes das
joeto, fllZ com que eu assuma a mes- ~pregoou dnr~nte a C<:lmpan\l!'\. para ~impatias .fis;cns nem se deixam 111: eleições, P<Jrtanto além de faltar à.
m~ atitude, falaUQo· contra, nas-Iur.!- obter u:u sentlmento nacional <1eur,a- fluir por uma campanha de pl'{)pa palavra. ainda seassaca. uma Injúria
tações em ctue· éle se encontra. li'\],'- nimidl~de em tôrno do futuro pl'óximo cranda eleitoral.· O assunto foi' de~a- cOl'ltl'a. um numeroso grupo de br~si
que, m, verd;-ICle, seria. odioso votar do. ::e".l gOVêl'l1.0, pel:;..meno~, SI', Pre- tido e examinad? dentl'o do, ~a~tic,o, leircs, dentre os quais muitos palavor~l'ielmente a pro!eto ele anlstla siuente, pal'a .CUlup:'lr aquilo !lue ,se Afastada a hipotese de .!nge.lu.dade triotas,
que dis~rimina. quelim1ta, que, pr'l.tl- nã<. está escrito em letl'1l de fôrma, pCI paIte de· seus In,embros, e porCl.ue
O Sr. Frota Aguillr - SI'. D:;pu.
camente, tem enuerêço certo, tleü:<llldO c,tá ~a. compreensão nacional, pal'a houYêsse compens,a,çao na sua, ~PIO: tado, ,;:xo caso, d~ a maioIia, aliada à.
à margem, sem a proteção da lei, sem ~\Imprlr, por parte daqueles ~ue fo~ vac.;ao. tel'iam o d.lei~o de cobla1, an mlUCI.~ •.~ue I.e!?~senta o p~nsamen~o
a compreensão dos homens plíblicos, ram . enl'clvidos nos ac,onteclmentos teclpadamente um. pleço, que s~lla o dn. GO\t;~no, leJeltar a anls~la a111;1::\
"ma 'I'ande llllioría que vive nos cár- ant,es de 10. de no.vembro n,) c.aso preço da hbe.rtaçao de seus lldms, I' e Irrestrha, tenho a .lJ.!lpreSSao de qu.e
~eresg após su~s manifestações d€or- c,quêles que se ligaram ~o I'lll'tido em favor do voto, do apoio que iam os \omumstas contarao a ve:'dadnl'll,
,
... I
tiS· J
dar il campanha do SI'.. Juscelh1.o hlsto:'la,
dem p.oJitica, Ideolog ca.
•
. COlllurls a e que apo aram o r .. us- Kubitschek,
.. .
O Sr, Fonseca e Silva _ Ilustre
Há uma emenda, entretan.o, que.. celino KUbitsc~ek, "polaram depois do
O Sr Rogê Ferreira _ V. Ex,' fica orador, estou ouvindo V, Ex,. com
o amplia, que l,he dá s~ntid{) ,~e~'~i, n,lanifesto Ofic:al do PartIdo Quie c,?n: com a 'segunda hipótese, a traição, I' muita atenção, e que~o dul' o m~tt
humano, democlático, nau conI.l1Mh- olderava o SI'. Juscelh1.~ Kub tschel;
O SR MARIO MARTINS _ E.':a- C:!eplm~nto sôbre o a~.!:ul!to em c:"do o pens.amento qe . harmOnla, de um traIdor, conforme fiCOU expreRSo w '
'.
!bate; Os partidos, \la Brasil são c'e
O SrO Frota Aguiar _ V. Ex.• me . âmbito nacional e têm uma Só dC,Icompl',e211sao, ,em torn,o de duas da- em documento oficial d<J Partido Co-- , i crina, Ponl1oem dúvida ate~e ce
ta.s, em ~Ól'110 de .dols movl!1lentos, munlsta, p,ara depois. vOlta:- atrás e eImitii'la o aparte?
Do .con;ral'lo,. s~ fossemos vo'ar o d.esenvolvel u~ apoIo de glande ~i- P, O SR-:- MARIO MARTINS - POIS ,V, .Ex,., deql,le o meu pa,·tido, o
Pl'OJctO de amst!.3.. oriundo ct,o pen.sa- clt:llcia 11 C:tndl.d~tura do atual Ple- n ã o . .
i "SD, 'tenha feito uma comblnaçúa
mento tlo Lldel' da MaIorIa, SI'; V1Cll'a sldente da Rellub.ica.
O Sr, Frota.Aguiar _ Acredito.que como Partido Comun:sta, Que:'ot:c.
de Melo, e não aceitássemos, a em~nE'· claro, é evidente que. havÜ\ um no aOÔl'do exista uma cláusula sõbre: clarm' c:;t,le, como sacer:l0te, fiz n c,1'~
d":',estul'iamos num~ poslçao mu.~to entendimento entre aquêle ~ue r-ecebla a ~nistla, Tanto Isso é -verdade ,-: panha {tO Sr. Juscellno KubitseM.{.
elll1:;1 pI'onte a.OPllllao Pllb!lca. fJ.l' os votos e o Pal'tido que fez a cam- o.lla.s, V. Ex," o acentuou no .seu d's- :110 meu E:stado,nos 1~. Munlc.::cS
Xl\l~UUl:C3, de lI111otl~r aqi.lele~ qU~ J3 Ijanh~· popu... ~ em lavor do SI'. Jus~ (úrso - q\i'e nos C~mJcIOS ~e pI'o?a.; onde t<:nho lIlf~encia polltlca. se b:JU
esta'o sc,l'e.tldo pelas suas atit~de", ~m êe'ino Kub'tschE'k pelo menos basee- r;-anda da candldntula do S1'. Jus.e-, que. con:.o padl e seja am120 de 1(l_O
comp€l1,;açá(l, u'lamos daI' o .bilt de á •
<1' is· "t 'e-onfol'
apro :oa lino Kubitschek e do SI', Jo§o oCU-lo povo de Goiãs; e ne:sa camcan':a.,
ináenidade u quem ainda se enCOtHra o en~ ~a\,'pono~, ndU~ld6sepe'o~bqu: lart. os comunistas coml'aIeciam re- fiz combate slstemát:co ao Po.l'UCO
ele al'''laS I'a müo tramando, para no- vl\m.
.azes o'.~
,
• clam:ll1do a anistia, IS.'lO 6 prova ma- ComunISta muitas vêzes ao lad.o elo
Vf.S t~ntativas c011tIa 4l. Con.titulç~1J assistiam, aos comiclos do SI', Ju~ce· terial de que realmente esto.va no !?I:esldente' do meu partido. Antes c:e
cortIa o Pa"lamento - \lO caso aqu~- lino KUb'htsehek: .a anlstia pua at'lue- acõrdo a ~xlgél1cla da anistia, Quero 1l1.1c!o.r esSa campanha, II clero ee
les' u.u 'e 'enVOlveram no~ episódios les 9ue I. e estavam <1!1n do o \'0 o e, aceitar esta tcse, esta hipótese, e Goiás· se reuniu. pedindo a m'n1:],
de 1% ~ , de novembro, Que am~til\ pOSSIvelmente, a legaUdade do Partido abandOnaI' aquela de que tel'!:lm sldo p,·e!:enço., e me féz um 90::510. ):~:'a
<eria eo_~l do estender únicamente; a liomt\nista, que o €stava ap?t1TldO,
os votos vendidos, Também,não esktl qUe trabalho.ss-e pelo meu' ca11.(l'cQ~'.
;~\.- o 'q-~eies' que empunham ar'mas Se não. fOase pol' essas razoe, qual- de acõrào com esta tese· e. sim. com mas. r.ão esquecesse do combate ~ 4)
a a
.
_,'
qu-er }:essoa Sfl'cna que exami":l~se lIS a outra, do comp:'omisso.
Po.l'tldo Comunista. E o comb~tl 'c.
~~m" as quaIs al11.l!Mçaml11 e:t.e ~~,l~; 'lcontecJmen\,)s tel'ia "que Ca!'uJnhar Q' Sr. I1erbert Levy . O nob:'e uhor D"putato, com clarc!a é~n; C~
"Ies.o, ~? voltando as costa ãq\i.
para outl'" tCf~, €ntão diVul~" ela, e orsdor pC1'mite umapal'te?
oonbneidacte e ~ob as ordens d.~ D'~ue b~ -ld' I~' 4, 5 a~I~5cl~~1 ~~~n~~~:l ~ue não hOnraria os que estão n< Par- . O 51'1., MARIO MA&:I'INS _ Com ~e:é~'Jo do l?artiêo ~eC!o.l Dr:nccor: ~:_
1.OS ples
oS ~u ex..
.
,tidll Comunista' a" da compr'l pelo prnzel', .
c~ 110 E"ta:::o ele Coiás.pr,"elJd~ tambem que li I:n!stl~. seJ~ dinheiro, dos votos dos adp.l'lto~ dn '. O SI' 1-1erbert Le?)]! - V. Ex.· V3
OS. ,.
T ,~
,~
um livlo de contabilldade, pala da: Partid'o COl\1unls~n dados ao er. Jus- .•1 no que d. a 1l1"ltica de se fazer ;Ust' "FI., ,l\,.'\.~I~, MARTç,l'..:> - F....~CI
" tomar. !,a_p <beneficiaI' excluSlva- eelino Kubitschek.
polítlca dessa espécie. Como V, Ex- m~s·ç·, ,rl~o atentO 5 ao ~ . TI c" ~~hS,
mente aqueles aos ,quais est<llnosli~elêl1cia dis c 1?artido Conu,n:stn
.... !'ll .cll?Jen e a ~ do o P,,'1'
ga<1os, Aprovando unicamente o p\,oNao quero cometer.a injuria Cte .adu- que aCUSaVa, na vês}:era o SI', Ju:c~:
s~., Fen. eca e S:ll,a - t:'Tr,.r':)
jet~, \,"jel~al1do a emenda, OS da zlr que teria sido pago: .que .o. PÜI;- Uno Kubit.\:chcl(. ]:::~soua OllOi~.!o, :a~;f.~~t~Cia de 11~. i
J~;;'~lS. {,omo
Ma:..na 11'110 decretar medida. em fa-. tido Comunista.e aqueles qtle né:e itenderc:o a cuI1l'el'!~neia~ <1 e on~\w~,' r?,:'~o"l'; c~n~a~ e p";E,}'~OI .~..",~1.~;:t4
VOI" dar,ueles em nome dos ~llclls fa- lutam teriam. recebj~o dinhei'o pSll natureza cl.~l1tro 0'0 seu. slst?m,cie."'l'll· r.j';".;'?l" O~ ~'w~ "'''~~ ". ' 0 '1.
laram ner.tfi Casa por ocasluo -de 10. apoiar' a c:ln.::datura do Sr .. Ju~tel,n~ mme~ obedcc~I'. a Uml1 l'nhl1 p,tca t~, C2nl \'lV'
i 'I;~ .,,1 ":',:;;;.r . Tl·, .
• e·11 de novembro,.dnquel-es. pua os r-'ubit.scheke lhe dar a .vltól'la, C'1~ ce pl'l11CPOSl E ri Sr. Ju~cellnp [{'.ll.l. :)~~"r c.;.",},S"~~'f~'..C~'·:'::'1<~;·ct3,
quais p;'oCl,Ir:lrRln dar uma ::obel'tu\'a 1:1e deram..
,
·,~che1f e~tâ aginc10
exatamente. da tetê.J~cs· ca l?:1t,:'Ja. ,...:l . C••,.t ... I..•.
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IR, M.UIO Jw1ARTIN. -

De. COII'lo Inelhor lhe parecer. 1l: eaWu. eon- A[lguar - Clodom/r .Villet - Btl.Ytos dem tnllls de J)Crto com o apl'o\'elf4."
ll'Jo tllCiJlrecc qUi neIAI en&encll- \"encido de <lue o llfO/;/lO ao meu par- - lVeb01l 01n4(1114 - Pedro Bra(J4 111€1IC<l e,expansão do nosso imc~
mental li se, Juscelino Kul>ltuhek, Udo ~tará, pela anistia ampla e 11noa- filho - César prieto - Diler1nando p~tene:.tai económíco, TOda.via.. a Na.'!'
011 quem por 61e f&loU....
uita.
Cruz - Dagri/;et'to Sales - CarlOl de çao 11110 con ta com tais protlasionaílJ
O SR, PRESIDENTE - Atenção.
O sr. Rog~ Ferreira. - Multo bem.
Albuquerque - Lit'urgo Leite - Wtl- em número surlcíente para, atO:llldISolicito Iícenen para pondorilr ao 00'
O SR, M.ARIo MARTINS -Acho, son FlUlu,l - Mendonça Braga. - Nt- mente de suas mais prementes necesbre deputado que seu tempo está sem desprczlU' - e aíé queestà nosso ta COsta - Coel/to de Sou;;:a - C/U- sidades. Os poucos que' existem, vll\
quase esgotado.
ponto de y!sta· contrário - que êsse tII/w Ca.t>,ral - Celso .Peçanha - Bar- de regra, volvem SUll4 prereréncias
O SR, MARIO MARTINS - Se· projeto vlaou re;;gl.lardar punições, in- tolomeu Ltulndro - Artur Auàrct - para as áreas mais bemaventuradas
nhor Presidente, tenho a ímpressão clusíve os no.lues constantes do mnní- Nestor Jost- Josué de SOIlZa.
elo Pais, evitando radicar-se nas faide que V. Ex.' quer referir-se não testo 11 ,lW1tiça, assínnco por cerca de Souto z,tator - Riça. JÚllÚJr _ Netta XM tidas como subdesenvolvidas. EUao meu tempo, mas a hora da ses- 12 Deputados da UDN. que pediram Moreira - Nestor Duarte - Benja. quanto isso se dá, o centro-oeste paeão.
tôssem punídos o General Teixeira mim. Fara1t - Emílio Carlos -Geor- dece quase completa falta. dêsses proO SR. :E'RESIDENTE - V. Exce~ Lott, e alguns generais que com éle ges Gal~'lIo - Leônldas Card.oso _ ríssíonaís, mercê da carência de es3.ench1 quer reterír-se não ao meu deram o golpe de 11 de novembro, Nós, Lister Caldas - Chagas ROdrigues - pecializados estabelecímentos de entempo. mas à hora da, sessão,
que fomo! vitimas, como tôdn a Nação Di:J:-llutt Rosarw - Antunes de Ol~- sino na região. Foi, tendo em conta
O SR. PRE5IDENTE_ V. Exce· brasileira, e esta maía.do que 11Ôo5, dês- veira. - lVete Vargas - ,,4.dail Ba,.- essa. situação anômala e com 1) ioulêncla poderia esgotar o seu periodo, ses dois golpes _ Q€ 11 e 21 ele no- reto, - .~!oreira da l1ocrW. _ 1'linUJ vàveí íntuno de utilizar a inteligência
'POrque com a discussão em regime de vemoro _ não compreendemos como Lemos _ Hermes Pel'eira de Souza viva da mocidade do "hinterlRnd".
urgÊncia não há a terceira parte da a Cil.mar~\ poderia votar o perdão ex- - Antônio tnno - Cicero Alves
que uma plêiade de Idealistas e a,bnt'.
sessão. E reglmentat.
clusívamente parn quem contínua de 081Ja!do Lima Filho _ Joâ<I FtcO- gados fundou, em Golil.llia, em 1952.
O SR. MARIO M':ARTlNS - Nestali metralhadora n116 mãos, ameaçando- GabrIel Hermes - Carlos JeressaiU a Escola. de" Engenharia do J3nslt
condições, perguntaria a V. Excelên- nos e voltando-nos as costas. desínte- - Antdnio Baby - B'ilac Pinto _ Central.
c~ quanto tem)X) falei e de quanto ressaudo-ee por aquêles que estão de- Manlld Barbuda - Wal1l~er E'stellta
Oompreel1de-se e inll\glna·se .a extempo
disponho. _ V. E:Kce. sarmados e. nole em dia, euearcerados (aoP oiamen to) A ma ld o Oer.....eira. tensão da árdua luta, percalços e di..
O SR.ainda.
PRESIDENTE
11culdades
daqUeles 4uetivemm, a
Jénc1a disPõe de 4 minutos.
ou eXilados por pregar idélas COn1!lA (Rpo1~me.nto) - Arma1tflo ~olemberg
O SR MARIO MARTINS' I' quais podemos estar, como estamos, - DIVon81r Córtes - HeracllO eLo Régo coragem de plantar no coração da.
d:lgarl,a 'de V, Ex ~ de quanto -;m~~ in,teíramente em desacôrdo. Seria vo.!- Floriano Rubtlll -, Oscar P/Uso; Pátria essa Escola.
dispõe um orador'
lar uma aaístíe, quase de joclhO/l, para - Humberto Mal/naro - .1osé FraSõmente o fervor. patriótico, aJJa.dO
O SR PRESIDENTE . De a roi aquêles que eontínuam com as armas rJeU - Lauro CrW: -Pontes Vieira ao esplrlto de renúncía, tem come..
llutOS. •
- nu mâos e tugu' de olhar face a face - .Danton Coelho -, Vasco Filho iu1do o milagre ela. nlanutenç!io ,désslll
estabel€clmento de ensino.
'
SR MARIO
MAR,'rINS,- Quan~,
encontram,
nos ,cárcel'e"s
dês- Joao
MaC,fuz.db
- Leite
Neto - - fJrleZ
JOSd,
to O,tempo
falei?'
- os
te ,que
pais.se,Se
assim flzesscmos,
~tlU·ill.Mlra.gll4
- , Ernesto
Sabota
Dal, 81'. Presidente, a nece.;sidtlãe
O SR; PRESIDENTE _ Vinte' e moa COnfirmando a Idéia daquele.s que -:i lvim - P!'azedes Pitanga - CrOOCll de amparo, por parte do G:JvêmC)leiA minutos.
, l a n ç a r a m tal projeto, admitindo que ..e Oliveira - Jaeder Albergaria - Federal à. Escola de Ensenhal'in dQ
O SR. MARIO MARTINS _ Senhor votemoa, exclusivamente, em funç~o Josué de Castro -Lapa de Castro.
Brasil Central.
Tenho a. satisfa~lio, :neste mstlln~.
Presidente, aceito êste tempo ma.s te doa dlllJl atuais e mai.'l para. at,rl':l.dar,
de eneaminhar, à MeSa Pl'ojc:<> que
nhoa. impre!6áo de qUe houve unl para atender ll.S rôrças qUe, neste moO SR. PRESIDENTE:
visa a concessão, da Ilubvenção allua1
engano, AsBome1 a esta tribuna ê.a mellto, eatã.o, realmente. ameaçando a
Quero rE!! nd . à
ti d
17.15, mas aCt1ito os 4 minutos flnaia. lliberdade nme País, do que !U0vid~s dem rormJ:!da. e~lO q~~8
\~ de dois milhões de cruzeiros ,à.quel~
'
Muito obt'iga,do.
" I por sentimento de compreetlBao po!!· CastUho Cabl'al
. ' pu a o esta1Jelecimen.to de ensino.
Espero dO! elninentes pares a apro1: evidente que aquêle que negociou tica. de ,entendimento dasnecessidadc8 Em virtude dê ente dim, to
li
com o Partido Comunista ou seja o âo Bra.sll.,
zad
Lld
n. eo rea- vação dêsse projeto, tanto por ee~
81'. Juscelino Itubitschek .:.. não o fez
Em conseqüêncla, 81'. Presidente, a. 8~gJfn% :ml&s::Spa:~a~?11lItlulda a. referida escola a Iin1ca InstltUlç/iO
pessoalmente, mas através doe seus reatirmo que, se não passar a. emenda aóbre n.s do.
d
,parecer do gênero em todO o Brasll central,
porta.·vozes _ nãoentl'ou em nenhu- ampla, votarei contl'àriamente aopro-, tadOl!l Martl: ~en as: srs. Depu· como pela. cur1alnecessidade de mema. neg?claçflO . em torno ,do silênciO je~. s6 votal'ei f~vot'à:elm~nt~ ~ pro. Ronelon PAcheco d~~f~s,~al~ Filho, lhor aparelhamento dá região que
d,0 Parttdo Social Democrático. Que- posição se a medida nao for llmttada, Aarão Ste1nbruch. Fic'na a::"re
~ l~ dentro em pouco terá a hOnra' de
rml11 apenas os votos do Pat'tido Co- no sentIdo, de ;ltender.. "'õmente, ao vida. a questão de li demlrn, r~s~ receber a Capital da Republlca..
Olncedo o tempo, restante a o nomuni.'lta. e 08 votos em número ,multo G!neral Henrique. Te!xe~ra Lett, e se pelo nobre Deputado r n e~~n a a
.
maior que o Partitlo ComunÜlta p<>_ nuo fór uma des~l~ureçao. wna. c~n- parte dos nossostraoall1os a p- me lr a bre Deputado Gurgel do Amaral.
deria ,proporcionar entre o eletol'ado trafação em matérIa de ato publiCO
•
Era o ql1e tinha a. dizer. (Muit~
'bem: mttlto bem).
O 8R.PRESIDENTE:
flutl1ante damas.s~ não comunista, da grandeza que costuma e deve ser a
mas lnfluenciável por t!ste partido, anistia polltlca. (Muito bem: multo
Queriam unicamente a chancela a bem. palmas),
Rá IÓbre a In~a. o seSUin~
SR, GURGEL DO AMARAL:
garantia da vit61'Ia eleitoral qu~ o
L'ncerracfa a discussão.
(Para e:t:pllca.çúo peS$oalJ (Sem I~.
Partido Comunista. fatalmente lhes
REQUERIMENTo
visão do orador) Sr. Preeidente, C\'l
daria, como em linha auxillarlhes
OSR.PRESIDENTE:
Exmo, Sr. Prellldente
oomentárlos últllnamente feitos pl'J08
deu também o Partido Integralista. TENI>O SIDO OF"""ECID.'S EMEN-, Requeiro a V. Ex.~ se dlc.ne ~e, dar, jornais, - aliás, ctlnstantemente rl'peapresentando candidato próprio e nâO
....."
a. palavra ao Oe-putado E
I C i
tiel08
na inlprel18l1 do Distrito Fepermitindo' que seu eleitorado se diviDL~ItO nPROJE:roO DE DECi,RE!g elo em nome do l!der da ~va O aNa<lo..,. LA VO N. 46, DE 1906, <lo'" ap6s o término ela o de ,.' di" deral, a respeito da talta ou cio mau
disle e fizesse a seleção entre os outros
!lomes.·
D!SeuSSAO UNICA, V O L T A O hoje.'
r m ...o .90 de poliCiamento da cidade - lel'aralDme a procedel' 11. um estudo sólm~ o
ÊSte Govêrno nasceu, justamente,
MESMO AS COMISSOES DE CONSSala das "·~'õ·s eJn ~5 d b '1
d~ duas fÕl'ças antagônlc~: o Comu.
TITUIÇAO E JUSTIÇA E DE SE- 1~56. _ 'Er' -lii Sàtiro e a r. de ar.sunto.
A conclllSiI.o 11 que cheguei é de
msmo e o FHSCimO _ uma auxllJanctoGURAKÇA NAOIONAL.
,,, •
que faltam recw.·SO/l matel'ia:s ao Deo com a manobra de apresentar canN,Q 1
O 8R. rRESI:C:::NTE: :.
Federal 'da Sell'ul'l.mça
partamente>
didato prôprio, e a outrll com a ma·
nobra de negociar em tOm~ da liber'
Acrescente·se olldecouber:
08: Srs, que aprovam qUehudl ficar Pública para um pollelamento "fictente, Além de tUdo, carecemcs pooade Jwta de seus lideres e, possivelOs infratores pr1mârJos, prooossl1dos tomo tlitM>. (Pausa).
llciais de gal'Untlas para o perfelto
mente. até da legalidade do p::õprlo P•.:l:· ferimentos ou lesões de, caráter
~provado•.
exercicio das suas funçlies.
pal'tido. Ê claro que o Partido ÇOnlU- leve, decorrentes de fatos relndonados '
Na impossibilidade de prover o Denlsta não teria necessidade de impor, com a última campanha eleitoral. tam·
O 8R. PREsIDEN'rE;
pal·tamento Fedel'al de Segurança PUnem encontraria, por parte do Partido bém eão anistiados por esta lei.
'
Antes, porém, de dar a palavra ao blica. déssea ~recursos, imprescindiveis
Sala das ~ões em 2~ rr' abril de
SOcIal Democrátic" assentimento ll; um
lIc{irelo destan~,tureza, o silencio de5te 1956. - Ferna'lldo Ferrari. - RoYé nobre Deputado Emlval Oaiado para ao seu per~ito funCionamento. enfalar etn expUcaç/l.o ]le~oal, submeto tendi que, pelo menOll, podia. ela l>'Jrlll'
Partido e a sua adesão.' Não ha.la Ferreira.
ao plenlÍ.1'io o rl!(juerlmento do Depu- projeto de lei qUe melhor assegUl'llsse
neceS.!iidad~ disso.
N.o 2
,~a~, o Importante, ao flJlali.zar meu
Fica, llIl5im redigido o alto 1.0, do ~~odFernando Ferrari, de prorrogoa_ aos pollclais o pleno exerclclo de sua
IL se&'lllo por 15 mlnu tos I f1m espinhosa funçã.o ,
ê"cu.so, é Ment!1ar que qu~m recebeu Pi'OjetiO ele Decreto Legislativo nú- •
de Ifalar. também em explicaçt!o pe.sPar.so, aslllm iI..s mãos de V,Ex.".
~ rotos do Pa~tldo çomull:sta, dentN mero 'lU-56:
SI', Presidente, projeto nésse sentido,
llO~~
o
Deputado Aarâo Steinbfuch
d.c;;se comp::'oL'1lSS0. ~ao\'alvotar favo"Art. 1.0 E'concedida anIslla a.
'-'"
senhores
que
apro~'am
o
"eq
','
assegurando
aos funcionários públlra,yelmente, ao con,ráno., toma uma todos que, de 1945 até esta, data tequell'am ficar como
t'ge. cos federais, em serviço de poIiCI~. a.
ln:C1atl\.:i1 que cOFta o cammho para a uham sido ,proc:<:ssado,s ou condenadOs r1mento
(Pausa).
''
ao, prisão especial. E' êsse um d08 :JOllt08
c~n:e~sao da an:.stla ampla ~,os b:-as:- como incurscs no Decreto Lei 431 de
Apro"ado.
mais Importantes. porque o policial
l-ell'oS que, paI' questL>i!S pollticas, se I 18 de maio de 1938, ou na Lei 1: 802,
T-enl a, palan'a o Sr. De,')utado não pode, l'ealmente. reagU', na ~UII
cnc<Jntram prD~e.s.s:J,[l{Js. ellca:c€:ractos de 5 de, jineü'o de 1953. quedefincm E:nllval
Cajado.
ação I'epl'cssora, se l1lÍ<lse sentir seou sob amea~a.
os ~I'imes contra a ol'dem politica' e
gw'o, pelo menos, da eXl.StênclR de
Nós, que somas da União DemocI'á-! soclal,.
,. ' SR,
EMIVAL
CAIADO:
um
,esratuto que lhe garanta pr.são
tica Nacicna,l,que fO:llOS 'h~st!lizadü8, Pal'à,!rafo unlco, 06,' b,eneflc1OS des,
pelos c~munjstas. que vimos nossa _m. ta amstía são ext~nslroS (1.03. pl'Oce.s- . (!,araexp[jc~ão peSsOal) (Sem re- especial no CaSO de ter que .Iutar e
ent'l'entar
os l1largin:us da lei.
didata ,d~rrotado por êles. colocamos sadas, OU cOIl~enados COmo tncu~sos vlsao ,do oraclo1') "Sr.presidel1te,
O, Sr, Frota, A.guiar - Sollda~IZa.lI
a questão adma das CjnV::nl~nCi.~S ~as .eIS per~u; t mllltal'cs~ .po~·, dcl.tos nmguem mais con~e.sta qeu era do nedo-me com -V. Ex,",' quero , ct~c,arl\l'
r.:Mtid:l.ri~s. Mesmo 1l{H'que não ,eg;is. ce Causa ou na.ureza pOllL:ca .
nominado "l:Iachal'elismo", :los !louto- que existe, ellgavete.do na Comls:;ão
tramos, no UJ.550 pfl+·tido, di\'el'g~ncias
Sala das, Sessões, 24 de abl'1l ele reI! e~n Direito, ,está sendo sUllerada de, Const1tulção e Justiça, projeto sóCOI11~ uma. razão de, ne?:ar medida de
~56. - 'Rogê t'el'reira, lideI' ,do PSB. pela fase dos téclücos ele Outra natu- b1'C prisão espeCial de !unCiotl9.nOS do
humanldnde. medida de FTanele alc!\Il·...,.. Sergio nlugalhães _ Aurélio Vi. reza. por inlperativo incoerel'le! do DepartalIlento Federal de SegUl'ança
ce em mat.el'la decollçordia Bociale una - MigueZ ~<!llZf - Jos,é Alves _ próprio desenrolvimemo nacional.
Públlca. Independe'ntelnente ..ia s propolitic!\ ~õs, que não temos eSEA di' Bru~:i Mcndonç(" _ A,arão Steinb1'lLch
Nessa. altura da evolução brasileIra, vldêncla.~ que acaba de tomar,gesta.
"iHla: n66. que não temos nrnhum com- - ...." Pitom'bo - Flórr!s da Cunha- li exenlplo do que ocorre em todo o ria de contar com V, Ex," para que
. promlSoSO: n6s. Quenl!o, vendemos nos-Francisco Macedo - Ca.rmelo D'AflOII- UniV'erso, bllSea.se, a formaçào de pUd~sem08 desnl'qulvar da, Com_Q
lia opinião. permitimo!, dflnt.,'O elo nOllSO t!lIO - PláclcW Rocha - A,ureo Melo equipei de engenheil'o~, agrOncn:.,oa. de Constituição e Justiça o _'lWllClQpartido, qUI cadl co!llelhell It1,lC
N CllMllllho - I'rotll A~ia' _ qU!mleoa' Induatrialletc, que' entlm- !\Il,clo prOjeto.
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o SR, GURGEL DO A.MARAL V. Ex." tem tõdll. a razãa. J;'I'oJe:o
nesse senado foi ímcíalmente apreaentado por mim. !'asterlorm~nte, o
saudoso senneor Lúcio J3ittemlourt,
quanuo Dcputr.elo. ofereceu )u'ra proposição vízando ao mesmo obj~t1\'O.
Os projetos romm reurnuas e submctidos a comissão de JUstiça, ., 110]e,
(: verdade, n~LO se sabe que nm Ievaram. Acredit.:l que tenham "Ido arqutvados, Todavia, pelo R~gimcn,o ria
Casa não é mais l:osslvel. a -sta aítura da sessão legislativa, o :les,H'nUlvamente. Por ISSO, apresseí-me em
apresentar a presente prcpcsicão.

CO~JGRESSO

Art. 4,0 A presente lei entro.rá.
em vigor na data de sua pualícação, I'evogadasas disposições
em contrário.
Sala elas SC5sões.25 de abrll
de 1956. - Gurgcl elo Amaral.
Justificação

NACIONAL: '(Secão I)

=- ,

164, da Lei n,o 9.793. de 7-1-'24,'presld.ente, seguír-se-â, evidentemente,'
l'atif1ca:la pelo PresiC:ente Var- a 1ncl1eaçiio dos vogais, processo Jento,
ga~, no Decrctc-Ieí n.o 21.206, de pois se fará acravea de eleições pelOl
2:;-3-:;2. Tais disposições legais crzamsmcs da classe. Se até a prercrnm Iamcntàvelmente revoga- sente data não se nomeou o presld,:\s polo antl30 Eltatuto dcs ser- dente da comíssão de salário miníme
vídorca l?í:bllc~s O:::,ocreto-lel n," para o DIstrito Federal, pergunto: em.
1.713, de 2a·l0-3~). O c:.:tatuto que época se nomearão os vogais, se
atual, em vista da c::p~ess3.o per-I p.ecisam ser tndicauos pelos orgãos
míssão cvcnsutuejona) para tal' d~ classe de empregados e empregamOdal:dade de
a'Josentadorla I dores através de assembléias com •
(ar], 191. § 4.° da Consto ],Od.l flxaçíio, pela imprensa, de editais. e
deixou o sssuntc para leis d, com prazo para o registro ee chapas?
c:tl'iltcr eSll~cjal. E' o que cem
Dcz~jo. ainda. trazer ao conhecirezaalva do díspcato ncs itens I mente desta Casa que também na
e n, do art. lS4, do Estatuto, ss Esta;l,o do Rio. como no Território
pretemle no momento.
Ido Acl'e, em Minas .Gerals na Bahia.
Qual1to li. promoção. post-mor-I e em muitos outros Estàacs, aínda
tem, a iniciativa se justifica por não se cogitou da ccnsntuição de taia
si mesma, pois a situação do po- coml5.'ões.
ll~l:tl é muito aproximada doa do
Através de informações que me víemIlitar, que goza desta vanta- ram de elementos ligados ao- pr6prio
gem.
Ministério do Trabalho, nenhuma das
Para finalizar, basta scentu~:rComlssõas até hoje ecnstttuída se reuque, 50 no DJstrito Federal, de níu para debater o problema,que é
outub:o do ano transacto a esta rtngu.~tiante para as classes trabalhaparte, já. faleceram nada menos ceras.
'~a pollc!als vItimados pelos Faço, assim, novo apêlo às auto.
marginais contra os quaís exer- rielaces comlletentesno sentido do
ceram sua anão repressora,
processamento urgente da constituíSala das Ses,o:.ões, 25 de abrll ção dessas comissões e do estudo séde 1956. - Gurgel do Amaral, rio dos novos níveís para todo o terLEGI<=<LA'"'AO
~. 'bIi . M
..
v. ClTADA
r ltór Io d a ....epu
ca. ( uito "em;
O
~el n. 1. 711. de 23-10-52:. . muito bem).
Art. 184. O funcionário que
contar 31i :lnOS de serviço serri
O SR. FRO.TA AGUIAR:
apOsenta·do".
I - C:lm provento c01'1'esponPeço a palavra, Sr, Presidente.
dente ao vencimento ou remu"
neraçp,o .da classe imediatamente
O SR. i'llESIDENTE:
llUpel'lor;
II - com opl'ov~nto aumen- :Para uma questâo-de-ordem t
tado d.e' 20% quando ocupante
da última class<l da respectiva
O SR, FROTA AGUIAR:
carl'eira".
Desejava
falar, Sr. I>resldente,
Constituição .Federal:
"Art. 191. O funcionário sm'ó,

Ainda sob a emoção da missa
pela alma dos aimega:los guardas-CIVIS Antônio Mal'la Ecl e
~Iatios Antônio dos Santos, rezaca na manhã de ncja, com a
anuenc.a de v:rdacl~ira multidão
que, compunl:lda ocorreu ao tempio, apressei-me a concatenar
O Sr. Frota Aguiar - A llrcv'~ll~M
dados colhidos em pesquisa já
que. de vez em quando, encon.rumos
1elta St}b:'e a matéria desde a
em determínados setores da rdmnuslegISlatura passada, para orerecer
tração poÚbllca contra os abncgaclos
à ccnsieeração da Casa o preservidores da E'ollcia do Distrit.o ~'esente projeto de Ieí.
d,rai influi mdiretametne no tinimo
Não que. deseje aproveitar s
desses marginais, dando-lhes eoragem
etreunstáncía .de estar a opinião
para essas ações audaciosas,
pública trauma.tiZada com o crimimso ruaüamento dos dois
O SR, GORGEL DO AMARAL guardiões da ordem, mas, sim,
Mas, SI', E'I'esldente, não é 56 U 11:1o momento oportuno de comprotural receio que o poliCiai deve ter
var quãope,'lgosa é a função
com relação à sua situação ~"SSOilJ.
pcnciaí no seu exercicio habitual,
Ha, ainda, o proalerna do amparo Ilo
rotineIro de tOdos os c1ias,
familia. V~ando precisamente 1~,SO e
Os jornais, de tempos em temque. nessa ordem de providêncíns para
pos, dando éco aos reclamos do
lR<:autelar
a
situação
jurídíca
elo
poIíciaí, em face de sua espínmsa nus.
povo! tem crlt Ica do sevel'amente
llâO, é concedIdo., pelo pl'Ojeto, apo.
o po iclamento a cargo do Departamento Federal de Segurança
;lIen,adoria Integral com 25 anos à e
Públlca, As falhas existentes se
;lIerVlço e promoção post 1Il0rte7'1.
explicam não só pela falta de
pessoal, pela precariedac!.e dos
Agora mesmo,' acabam de ser co·
meIos materiais de que dISpõe,
val'demente fuzllados . dtJIs 5udrdascivis, E:sses devo·tados serVidores 11[,0
como também pela inexistência
• tivel'am, por seu gesto, pela sua aild~ ,gal'antlas Cjue asse~urem ao
tude, nenhuma compensação c,peclal
elemento hUmano a possib!1la:J._
e suas famlllas estão lançadas ao
de de desempenhar plenamente
desamparo, Soube que um I.JOore
as
suas perigosas atribUições
deputado apl'esentou especlflcaltlen Le
funCionaiS. tste último aspccto
pl'Ojeto de promoção "post ln·ol'tem"
da questão assume malor I'elepara êsses dois servidores Acho que
vl\l1cla porque, não' oll3tante tô.
a mediela deve ser tomada em caráéer
das as .deIlciênclas, se o policial
apo.~entado:
O SR, -PRESIDENTE:
geral. com o 1ito de ocorrer a CllSOS
• 4 o Atendend à
lIe sen ti r~arantl do, não s6 qU:J.n·
•
.
o na t ureza esA sessâo foi pl'orrogada, nobre.
aemelhantes.
flr
toa .sua pessoa, mas também
peclaldo sel'vlço, podcrâ a lei Deputado por 15 minutos pnra que o
Eis o projeto a que me 1'e o:
quanto ao futul'O de· sua familla.
reduozlr os .Ilmlte~ refcrldcs em Deputadó Aarão Ste1nbl'Uch usasse
"l'Ro.n:ro
passaram ti atua; com multo maior
o n, II e no ~ 2. dêsteartlgo". do. palavra em explicação pessoal
Asse"ura CIO' lunclon4rl0.
eflcâcla. Há. assim, para a saiuOs dls~osltlvos referidos são os V· Ex.a quer formular Uma' questâô
~
ção do complexo problema, uma
Ileguintes,
.
de o'dOm? S
._
.. j .
público ferjcra!, elll serviço
é i d
1"
"U _ compUlsôriamente 'aos
• '.
e as~"uo ..esc ar, tem.
de "'o!lcia.
'Prisão es"ecial,
11dor e.
e med
",as a tQmar.
QU:J.n70. anos. de Idade". .
ti palavI.a V, Ex.•
..
..
nacla,
pod.er-se-á.
resolver,
de
Clposentadoria com vencimenlogo, asCjue dizem respeito 11
§ 2.0 Os vencimentos da apo-,
tos integrais aos 25 anos rje
situação do servidor POllCi:tl,
sentadorla serão Integrais se o
O SR, FROTA. AGUIAR:
Scrviçe e prom.oção "porst
abal'Cal1do em um único 1'1'0funcionário contai' 3D anos de (Para uma questão de 'ordem _ Sem
mortem".
jeto de le!, tudo quanto. se l'ela,
sel'viço e proporcionais, se contar revieãtl do oradorlDesejavapronun_
O' Congre~soN&cíonal deCl'eta:
Clone com as principais medidas
tempo menor",
clal' dlBcurso sõbl'e a Junta Admlnls.
Art. '.1· üs funclcnârios públlcoa
tenc;entes a .estabelecer o cllmn Era o que tinha a diZer, (Muito trativa do Instituto Brasileiro do Café
fecl:erals. lotados na Guarda .CI·
propicio ao pert'eito desempeni10 bem: muito /leml.
e, ao me3mo tempo, endereçar reque.
vil, na E'ollcla Mal'itlma e Aérea.
de sua árdua missão social. Salvo .0 SR, AARAO STEINBRUClI:
rlmento de Informações à Secretaria
e l1a .Policia Especial, oem como
.melhor JUIZCl, essas medidas são
(Para ezpllcação pessoal. Sem ela Presldênola da República sôbre •
nas delegacias pollclals, quanclo
as seguintes:. ai prisão espeCial: revisão do orador) Sr. Presidente, tl- atitude dessa mesma Junta . .
em função de vlglHincla ou rebl aposcntadoria integral com nhamos t'unaaetas razões para denunPergunto a V. Ex.• se, no caso d.
pressão, terão assegUl'o.da a prl.
2~ anos de sel'Vlços: Cl pl'omo. clar a morosidade com que se está. eu enviar à Mesa. o cl.Iscurso e ore.
são espec;.llno quartel de lIua
çao "post-mol·tem" aos vitima- processando o andamento, no Minis- qU"l'lmento, êles serâo pUbllcados no
corporação ou na repartição em
dos em ação,
.'
tério âo Trabalho Indústria e Co- Diário· do Congresso· como se tiveaque servirem.
.
Quanto àprlSão especial, tra- mérclo•. cio reajustamento dos novos sem sido !ldos,
I,
.
.
. ta.se ce direito sabiamente asse- nlvels de salário minlmo, pois que,
O SR. PRESIDENTE _ O reque.
paràgrato único, O preso nca·
gurado outrora, pela Lei 5.143, até apr~ente data, por Incrivel que rlmento de V. Ex." será endereçado ..
rá
disposição
<lo Juizo' Crlmide 10 - 1-27, O dip1ama Iega I l'e- pal'eça, o
na foI nomea do. sequer, o •••esa,
U'
•
nal, à sob
a· responsabllldade
do
atravéS da secretaria even.
comaneJante da ~rpDração ou da
ferido já foi revogado, InJusta- presld.ente da Comissão do Salário, tualmente na Presidência. O pedido
autorldade clvll a - que. estiver
mente, allãs, pois 11 Policia. MUI- Mlnimo p:.ra o Distrito Federal.
Ide Informaç6es e o discurso lerão
hierarquicamente SUbOrdinado.
tal', o Corpo de Bombeiros e
O Sr. Frota.. A.gular-_ Isso prova examinadOll pela própria Mesa.c nArt. 2.0 Os servldorea de que
Policia de VlgUãncia da Prefel- a má vontade do Govêrno, .
. nha V. Ex,aa bondade lIe entres'.
trata, o art~ 1,0 poderão aposentUl'a do Distrito Fedel'al conti- O SR.AARAO STEINBRUCH - 108 à Mesa, .
tar-se com vencimentos integralB
nUllma g<)zal·. dessa prerrogativa Na sua própria sede, no Ministério do O SR, FROTA AGUIAR _ .Grato
impI'esclndivel à função pollClal. Trabalho, não se chegou a uma uni. a ··V. Ex.-,
ao completarem 25 anOll de aerviço (al·t, 191. § 4,0, da Consto'
Nilo se compreende,' realmente, dade de pontos de vista para, com
Fedoerall, contado o tempade
~ue o repressor venha a ser de- a nomeação de umpl'esldente, le
O 8R, PRESIDIKTE:
"
~o
de
t do e colocado na mesma' prisão constituir uma comlàll40 de salário
efetivo exerclclo da fun.."
onde se eÍlcontramaquêles. que minimo. .
Esgotad. • hOr&j' VOIl levantar I
vlgUa.ncla e repressllo policial e
por fOrça de SUa função pollclal, O sr. Frota A.gular - Aproveito a aeaslo,
respeltando"se o disposto no ar·
le viu obrigado. a vigiar e· a l'e- oportunidade' para 'fazer apêlo ao Mi·Oelxam.. d
imir..A
I
n18tr3 P If 1 B
e compllol'lMtl' OI 81-.
tlgo 134, iteIIII I. e n, da Le1
pr .• N..o ...m s.cl.o .poucoa os
ars a
arroso, membro do
Morea"
n ." 1.,711. ele' 28 'de outubro de
casos· de agl'ess!i.o ou de maiores Partido Traoa.nlatr Brasllelro,a fim I
.
1952.
.
vlolên,clas sofr!~lÍS por· pollcla18 de que S. Ex.. • se esforce no lIentlão
Dmerlno Arruda.
Parãgrafo l'InlcoF'lca também
que, apóa o -julgamento. 1140 ab- deapl'e.s3ar a concesa!iodo salário
Jonaa Babienae.
assegurada a .promollll.o"pOSG
solv1dospor terem agido em la. mln!lno.
. .
AmalODu:
mortem".a letra. oUrtlferincla
gitfmadefesa,semque ninguém O SR. AARAO· STIllINBRUOH - ' R1Qa Jl1ft1or -P'l'B.
lIegulnte ou com'20% degratiflpOll8a repararas perlgOl e os l'e·Obr!gado a :V, Ex,a.
'.
. . ' 'Par6.
CaçA0 calculadOll 116bre. OI venclxamea .a que foram lIubmetldos A.nunclou.sli'. jã par dlverlliLIv6zei,
ArmandoConei. _ PSD.· .
mentOll, se o servidor estiver na
.porfaltar-lh.~q a pr18.10. C.IP. ~Clal ..qUe est.' em andamento· a.cel.era.dO. l\'
Deodoro d.M.ndoDOa _ P8I' .
l1ltlma letra· ou reterenela ·.d.
'Quanto l" aposentadoria aOll .constltU1Çio 'desaacom!salodo'
·.NellcinParlJa· _' PBD., .
,.
carreira, quandO Yler a falecer
26 aDOI,1111ta • reBlalva relativa mtnlmo .do DllItrlto_Federa 1que:rtIPU" '; Marinblo:',.
. .',
'
..
em conaequenela de aua a9Io·.de,-"cont~g~·dotempo de serviço to importantflllllml; Nlo. aelD,enVlCWlhaeMaehad" -1'81).
Y1gl16ncla ou repreulo ,pollllilll;. ·'.'.IJtrl.tam.ent.e:poUOlali:.parece .d~ t•.nto,. por...•• qu.e ,.l1nd
. • nio
l.uh c·
'.: C;' ,'
bem l\IIIim em 'qualQ.uer mod.lt- .' ,·J!I\IIrQu'lqlltll'Juatl~lllItiV•• 'vII.. '~IZQlI,.. '.. . . . . ,. . :"
' : " .. 'VltOr1D~"OOrl'lla -.PID;·
dalSe -dOCl!mprlm,n~:de·: ..ea>d".: -,c.to'.quej,: vl,30rou;;J).ela"liel'4:l\1l6!' 'DellcOrdocOmIt OoDlOl1dloOlo:dU: aJilfredo:Pacbleió _ . ' .
.ve ao~o m"nteQDdoi':d.:Wd.::_:'~,d'_.J.P.I~~•. :lnco~d• .- POIte,.·IA""'Oo· Tr.~l)to,-e·OOIIItl~UId",.,;"OO-':.....,O.*....::'.... ~ ,>'c· ,:,., .'.. "':~
>';'

li''''.

0.-, ·

.D~IlU", .:. "2' .~' '.; X; ;;:'.::~; •;:.•'::.:.r~~u;Tl':lesJ,I1~o ·p,lolr~. 1Il~. ~trI~;~:eatw,t~~IIO;~~f~;F:~il.Ollao+.II~&I·i·i;tlJllf~':j
'.,.
;,',,- :,'
,
",.
"
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DIARIG DO CONGRESSO

.2708 Iulntll.-f.lr.!6
Gentil Barreira -

UDN.

Rio Grande do Norte:
UDN'.
Galvão de Med<l1rOI - psf
Teoclorleo Bezerra - ?SD.
Djalma Marinho Paraíba:

Rafael Correia - UDN.
Pernambuco:
Adelmar Carvalho - lJD'N,
Antônio Pereira - P8D.
:Barros Carvalho - PTB.
José Maciel - PSD.
Magalhã~s. Melo PSD.
Moury Fernandes - PS::>,
Nel Maranhão - PL.
Oscar Carneiro - PSO.
Osv::Ildo Lima Filho - PS'l.
'Paulo Germano - PSD,
Alagoas:
EustáqUio GOmes - UDN,
Se!!ismundo Andrade - UD~.
Sergipc:
Waltcr Franco - UDN'.
B"hia:
Aziz Maron - PTB,
Dantas J~mlor - UD~.
Eduardo Catalâo - PTE.
Fal1Et~ Ollvelra UD:'i!.
Espil'ito Santo:'
. 'Jefferson de Mul~r - PSO
Lollri\'al d~ Almeida - I?SP
Rio d.e JeTJcro:
Saturn!nn 13'a~a - ps!J.
'I'cn6rio Cavalcanti - UDN.
Df~trlto Fede~al:

UTI"'.

Carlcs 'Laecrda 'Lutl'·~ro l Taro-?s PTB.
Minas G~rs!s:
Afon:o Arines _ TTDN.
, J3'13c Pint" - UDN.
Clemente M,dr?ào - p;::O.
:Mallrl~!o
And~:?d" - f'8D
Srarling S·'re.~ -: PSD
'OlHTJ1D d~ Carvalho - 1"8n.
. $á(j PC?,'10 ~
Conmos V"rg;al - PSP
Carmpln d'.A ~~stjnn - psn,
~Corv P/H"! Fsrn?""'O~ - PSB.
Emlllo ("srlo~ - P'l'1'i1,
Fp:-ra~ E""".is - UD't>ir
Ferreiro 1II1"s rt!ns - l>SP,
Lat1rO Com~~ - p'l"R
Lu'z F1'3'1'1C M ' - P!"B
:Mennttl <i.1 l)'nchla - f"TI!J,
R~n'{>~1 MazzUIl - PSD,
Goiás:
Clln'h<t B~'stos - trDN.
Mat., Grofsn:
!,l'l1adel"ho Garcia - p~,
ParaDA:
:Heitor F'H10 - ~.
Oliveira F"ane,", - PSD,
Santa rNtal'lna:
Aderb~l S'lva - P!:D
Celso :Branco - unN.
EIlas Adalme - PTJ!l. reaJ
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NACIONA~

(SeoAo I,·

Abril de 1956

80. de COnstituição • .lUltiça e ele ~âo· de orçamento • F1sCIlllzllçll.o FI- à

apllcaç~ do ll.l'tlgo 19. Inl~1S08 1. n
Economia.
.
nanceíra),
e lIl. e do art, 29, Inciso 1 ,IA Uon-.
11 - J.)l/lclWAo única do Projeto 15 - DlscussAo dnlca. do. Projeto tltulçAo. modjfjca artigoa cto ~6d'~o
de Decreto Le8'15lat.vo 1'1." 48, de 1956 de Decreto Leg.slatlvo 1'1,0 58, de 1956 Civil e da outras provídênctas: ~e~d"
que aprova0 contrato ceiebracc a que. aprova o convtnío firmado entre parecer da Comissão de Ca;lst:tulCD.O
:':3-6-:;;". entre o Departamento Na- o Governo Federal e o Govêrno do e Justiça que opino. pela. sua l:>con6clonal tie Estradas ele F~,:~() e 11 Cla. Estado do Rio de Janeiro, para a mucíonabduce.
.>íetrop0!.ltana ce consmrcac, para fi execução de obra de regularização tia 24 - DIscu.ssão prévia do Projet<l
. construção de upla pcnte vrerroviar:a regime e derivação de ~lllla~ de rios, n," 558-A, ae 1955, que assezura ~os
sõbre o Rio Paranaína, (Ia llg&;ão fer- raiacicnadus com o plano de eiemn- atuais ocupantes de cargo de lrOVI.~OVjarla cat.am-.. aios de Mlllas, no c::ç!io do mesmo Estudo, (Da ÇJomis o mento em eomis~~o o direl~'J (le ccnaitatio de M11'llls GerrLlB. (Da çomls o 5:!.O ~~orçamento e Flscal!~açao 1"1- tínuar a perceber o venciraentc ce
são de Orçamento e Flscahzaçuo FI- aane••ral. .
,
mesmo cargo: tendo pal'e~.~r .ra I)'Jaancenm .
la D:seus,são ,~révHl do Proj';.t? :,nissão 1I.e ccnsnnncãc e JIl:l',\I;3 p"-la
6 - D.seussão l\nlcn tio Pr~Jet() de Decreto Leg.slat~vo 1'1 u 59, de lOnG, inr.nnstitur.lOnalidade do pi'.':~r(.
n." 49, ,de 1:56, ~ue aprova o ter:nr, :lU~ a~!"ova o,convm:o flrmad~ entre 25 _ D~f;curszo prév;a do Projeto.
de c~ntm.to c_Ie~r"do li 17 c:e Fevela:- o o Governo F"d~rai e o ~~~ê~no .eto r. u 719-A, "" 1955, que aut""llq o Pu.0 ti_ 19~5. entre a oornrssão Federal E.tndo da Bah,l1, 1=;:ra ex•• u.ào de der ExecutIvo a criar um ()'lI'to~tO
de Abastecimento e Pr,eços e a Lírn- o1Jr~s ~.~ rcgularízaçâo do regime c Sle:tora1 e~.1 cada Comarca ~l" ~ras'r
~aelora, L:do o Ltaa., 'para conser~açao d~r:vaç:i; de ágUaS, de ;;I~S~. re!ac: c • a dá. outras providêncras; tencc ~,,:
". Iímprz, d.• sua s~de: ma c;_l11!s- ~;da5 cem o Plano ce'ie ei ·1 r.cação da recer da C0l11i,,'5o dr COll';'t' '~c.(> e
sao de Orçamento e F.scallzaçao 1";- ~.t~d:, ,;lJ~;;Colm_.~o
Orcamz ncc Just.ca que opina pela ma ínconstlnanceira i ,
e FJ:cil..zaçao .F,nanc,.lal.
.•
..' .. 1·NqC.' I crt
". L' _
7 - Discussão ún.ca do Projete
17 - Drscussào p~6vin da Projete :u.o.)~n~;~~d~\ l nse: II o ~l. " ran
::le DecNto Legislnt.vo 1'1.0 50. de 1030. "'~ 4 O~O·A. de lS54, que :r:J a p,.
'"o _ :6'en'l~'''o nrévia do projete
que aprova o, têrmo de contra.o c21;;· ~\l!;]ade de Mediemo.; com se íe em ":"S03.A 'd'; ·to-'G •que "0.110 a reaisbrado entre o I,B,M. World Trad2 ~antcs, lr.str,do ce 630 Pil.l:O. e d,l ;~ ,.
."~ ,,;, -~ ';0' ,
I
Corp , e o Mlw:tér.o da A31'l CUltUl'a outras pravidê::cias; tenco \1J.I'e :cr rl'l .,~ç_o ~c,:;;;~!l::,~ e'~~,l eo Cl~d'lL~ a~
D~pal't:unento ele Admln~stl'::l~:io, D:- C:Jm:~~a{J ct2Cnn~tl:u~Çf:o t: t,lu~tli:(l ).~~~d~!lC~ .... : , ~",~:,~~~,..p'l.er. ~ló:t a~ .Jn~
v:eto do' Mrtterlal, S81'viçu d8 E:ttltls- Ci,U2 o~in3. pzla SU3. inc:n~t~tuc~cn::J.1!- ~ ... ,;..~ .d~ ~OJ.1.~~tl:.." ...,·0 e Jti, ..lq3 p...~a
tlC:I da Proctur.f!o, pro. Jocaci'.~ d' Ea-- ::1~(~, (I·'1Z01·:t:J o 1:'1'. I,me) J.1.1ê!J <la II.OJI1. tl~l1o",paLdude do PI'O J e ,o
V1ÇOS de l11:::qúm:ls clétr;c~ls· do cJnta13 - SogundCL d:CCllS:::'.'o do Fl'()j3~O ?l1:c!:d~ "o em pntla.
b!lidac:e e es'ntlst:ca. cD::I CCl11:ss~0 n." ,H<:-A. de EG'í, QU3 ls:ntn ele diJ?ROPOSIÇõ':S ,.ARA A ORDEM
DO DIA
ae Orçl1mp.nto e Fiscal!zação Fln::ll1- ,'e:to c'.~ imr.ort:lefro, Iln-;5:to cb cJn·
~e:ra).
ZUn!oe t~:::.s ndu:tn::~l':'s, ir.:~!u3~ve n
~
no'8 - D·:.scussáo únlca do Projete ~e p~'~v~,:5:2'=:~ 8:::=:1, ~s l1!:lt~l·~a:.:, 1 "-:- ~~o~a:~'3:....õ'tc~ 11 . :'\ .. d:s:cu~s3.C,

o?,e

....

lo _

r

-

cte Decreto L~glSlativo n." 51, de 1:J5ti ~1:1portc..·:lf):; ,p~]a Pr::fc:tul'a D.[Ull.:ci·"::'.ll~t.o P10J ... to 11.~ .:,.';.~~v;,a.c 1,:,..;;5, que ',ex..'
'lU'? aprova o aJust.? c2!ebruuo entr2 ~~. C:'c,ta, 1~':J E~t:ld() (:J C:~~;'''\ l-;8.raa I::~l:;~C o f.'tln~o ..:;~l::l.c~l c 0, In'l!:o"3to
D~p.lrtalY'él1k. dO.> Correics e Tel'o r:ic:'I:lll e umrl:l1ç~'o dc SU:l h:d:'c!c'.1 ,,:_n:I.:c~l: tcn~o. lJ.urcc2r:s COfll. ::t!bs..
~ralÓs e a .I'lrma A., Manns &
::':C~,
.
.
I Ul;t:VO d:! cr~":~;:1~ ~2 Lc:,,:slnr,ao So.LtcLa" p::J.l'3. constl'uc;t:o mu pr\;~:e-~u;- 19 - S.=zund:t, ct~cus::~o eb P1'OjCtO: ~~al-' _ c'cn1 ,"eLO ao, ~Zx:h8r}\~n1o.n~o
rnento, de uma unha' de~ cJ.Ut8S i.ub- ':\0 2.GQ-~~,. ~e 19:5, ('~u: ~:l:_~,:~'~ lS~~1~ !I~a_p:'.. ~. .:,. d~ ~::J:l\:;s_~~;:~d,:. Co~,~,,;t~r":'o
terr;:.oo.os emre o hlVlll1:::o MCUI';Eo.C _.0 etc (l"e.,'23 elO l!'.I!lO!"~';:10 a m,l'- " ;Jt:._:.,:t p_.:t ~"n ....\!c.llnal.dade no
e Cot:acabana. lDa Conl~~st.o de 0:- :~~;,)l'l~,:; c1·C1d::lsr-.:l T1!)!·:~l·.~·O K=:'c~l:n:::.l: l'~:.s·!~CO s~::l::st.~utn·~. P~rcc~r dn. Co..
I)amento e '''jsealiza~âo E'm:mcZlr::l I. :10 Im:grag~o e CelDniz::l,;ii~.
l?:r~:::~ ele L2~.!S!~.,;[:0 SOCIal. eOl1tr:lr:o
9 - DIscussão Un:ca do J?l'oje:n 20 - ~2:;ttnda <:11CCUSZ:'CJ elo Pl'cj:b ~s en;cnd:s d:, 1." d:Scll,.s~a, e com
de Ozcreto LeglS!atlvo n,O 52, de lC56, n.o , 136·A, ds.. lG5b. que n~~t::n-:z~ n ?l;:?~Cln. ao arulgo 5.° do seu ~UlJstl'"
que aprova o ato do 'I'r!bunal clê Can- c,m.s~:::o llz s"~~s p03tnls co·nClr.Ol'a- _ut.\o.

c.;.;,

tas que ne~ou L'eZlstro ao acôl'cta c:le- t!'1o.~ di 4,o cz:J.t:nir:o da fllnd:t.;:íc 1 - Vct:l;;:i~, em primeira di-ctlssâD.
oudo entre o Estado de ALagoas e o ele Quc.xadà. no. E!tado do Cearà,
r3 Projsto li," l.O~3-A. de 195a,que
Instituto do Açucar e do Aleool para 21 - D:scus:ao preVla do Projeto c1êSr.õc ~t,b:'e cm:~sflo de sela. ceme:). desenvolvimento do pI'o"l'al11a d~ no 4 8ô6·A, de 1954. qM ,~ru .~ J9r- r::.c:at.,',os .:10 c:l1tc::I:.:"! amver~árfo da
;rabalhos da Estação E::perlment~1 dcll'~ll'." d~ Ao,~ntp Pjecal d~ p GV'1i'nc 1r, fundl1çúo cl:t cidade dc 11l'u~que. Es.
União dos Palmares. (Da Com:ssão Socm! e dá outras provld(\n~!a;;: tenao laelo de Santa C:1t:ll'!ua: tel1do parcele Orçamento e ·Fiscaliznção Finano\ pa.rccer da COm15!àode C ld~' 1l111~'IC cerCOl'ltl'i1l':O d:l' ComissJ.o de Tl'ansce:ral.
"
.
e Justiça qu~ oj>lna p~la H' !f1COl'.\· !:Ol'lcs. camun!cações e ·Obl'3:S PUbll10 - Discu.ssão únIca do Projeto tltuc:onBlldade. tInferito o 61' FrlLn, cas,.
la Decreto Legislativo 1'1," 53 de 1956 cl.·ro MAr~do)
..
.
'
Que aprova o contrato celeol·âõo entre 22 - PIscL\ssií:o prév'a do Pt'oj'lto 3 - F'I'lmelru dlscussào do PI'ojeto
o Departamento dos Correios e Telé. 1'1,0 12-A. de 1055, que'crla o Insti1..?3~-A, de :'950, CJ!1e altera o argrafoa e a f1rmn Soc:eda'lie Nac;onaJ tuto Nac~onl1l de Assistência Méctica: tlgo 413 da Consolldaçao .d:lS Le:s do
de CODBtruç6es "Sonoco" lottia. para tenclo parecer da Comissão de Cono. Trabalho; te11c:lO pareceI' com substi·
cunstruçâo rie um Pl'édio destinado li titu!çli.o e Justiça Que opina gela In- tutlvo -da Comls~ão de Legislação 80AgênCIa. Posta! Telegráfica de Santa co·ostltucionaUda.de do p'roJeto,
elal.
Bl\,rbara à'Oeste,no Batado àe Slio 23 - D!sculllIão Pl'évlndo Projeto
Levanta-se n S~ssilo às 18 hoO
Paulo. <!;)a Comllllllio à~ OrçamE!nto n. l5-A, de l1l55, que Impr l:lIl :lOrmllS
1'115 . e 15. minutos.
e Flaca1ização Financclral.
11 - Olscuaslie única. eto Projete
SR, PRESIDEMT!'
de Decreto Legl&1atlvo n. o 54. de 1956.
Levanto a l4lIIlIo 4.S'.;naDllo ')lara Q.l1e apl'o~a o ato de Trlbunaláe Conill Qlle recllllou regllltro deapeaa de
. -'Ulanhã a aegu!l1te:
cr$ 11.200.400,00 devida pelo Mln1IlORDIlI4·00 DIA
t6rlo da Fazenda ao. I.B.M. Worlll
'1'ra4e C".orporaUan, pela pl'eataçlo de
ATA DÂ ELEIÇAO
QuelrÓl Ctu!lpoa, vinte e quotro"Utol;
1 - ~U8IIio 6D1c&. 40 Projet.o lIIl'ylçoa especializados. (Da Comllllo
R
Id ~I
Rbe
,tle BeIOJuçlo 11.°88. ele 1IICI. llIliI al. de Orçamento e PlacallZllçêo .Flnan- eOMIT! llB IMPIl&NSADA CÂMA1l1J. IlOS t ~Yl!a o . M·· ... ClI VI.. Iro, vln!c e
·,&era O item. IX • arUIo C.- da . . . . celr&l.
. •.
r.s votos;
auriclo
altlman, ..Inte
'IUçI.O n. O 2'l, di 1... que 1DOdWe0ll 12 _ D1sCUllllio llntca do Projeto
lIE1'UTAlIOS
e dois voto.; Vieira Nelo,Y1nl1l 'YOtoIJ;
•• Organ1zaçio doa Serv1cOl AdaIIDII- dII.tlecnto LeIlaIatlvtl n;o li5. de 1958
Aos de:z dlüs ele abril-Clc mil Ilovte:tn- ~~:;:, Pd~~;:1sVl~~tÓ~~toHJ=
traUVIlI da c&ma1'a a DeputacIGI. qUCl":~ o lc6rdD celebrado entre toa 1 c1nQllenta e Sll.s â8·àezeuela 11"'· Cunha. c\e:CUelsvotos; Allll"'trlado
~~~lmelra . d1IcuasAo .40 PrOjeto %!\lDlctPll ~In~ ~I~~ ~~~.ra:! ras.sob. 11 presldfDd~' do primeIrO ~e- Sousa. dez voteia; Rubens ·A1DII;~I. IItte
'ele ResOluçl.o 11.0 <d, CIo 1llIII, . que bite aoclDcer no Elltãdo· de· santa Ct'etAr:~ da CAllllrll doa Deputados. Se:o votOll;' e Ab,uer de Pre'tas.um ~o.
·,acrescenta dIIj)OIltlvo 10 ae,iJlleDto CI&lrllla. (:DaComildode Orçllmen- a r D.vollllr,COrte•• realizou sei· eiel- '\:
.",
~Jl1terno :ela11Yo. 1DcomD&t.1bUldIdt to e Flacallzaçio FinanceIra)..
. çllo do Ccmlttda. Bllnendnde [mi'!I't1lSil . nundado o z'l1lultado.otomalllta Gu.do exerclclo de qualqllel'funo60elt. U - DllCU1111âo.dmaa CID Projeto dá Ctunarü c!ca Deputados •. Por tã- me:rclndo. Cilbrol, Impugnou lleJeJÇaO
;t.Iva d.a O'D160. clOll Dtadol 1 ClOI Mu· <I~ DeeretoLealslatlvo n.· 56, de 1958, cita conc:ordlln'·Ja·deiodos· os .'membros aleglll1do,a, CI po.sttrlorl).nula. por·
'D1clplos com o mandato de deputado; que apro~ o ajuste celebrado elltrp., presentes d:l 13Qnçndll de rinpreD4ilp;o- que: obcdecer.il 1\ um Estatuto IIlnda do
com voto em leparado do. sr. Cha.. (I tlepartlllnento ~.s Ci;lrr~IQlI e Te16· cedeu-ee na 'formado pnte1lroj.te, 01~ lI9I'ovado em Assembil!la. A .nsaloa·
'lU Freitas. CDaCODllllio .dl Com:.. ~rafOl ea firma Bn;cnnarlll e Ca- Esta'tutos do Ccmlt~ elçgendo-se Irfs tura, no IInteprojet<J, demais .dequatltuiçfto e Justiça) •
.. mérelo. Ltdl,", para (:Oll5tr1lçl\o ele membr . il1'
Dl· 'I 1
..
rcnlu lornnllsttls. inclusl'\C 11 SUII J)reprla,
I - D15cW1Illio úmcadla emendra um prédio destinado ~ Agência PaatfÍl
. os ..p i;l n
rI.' or n ~.·tro:a mem- a t I' .
O
::,:'do Senado la Profa>- !l. ~ ". HO-E,c.'TeleBriflcade campInas· ·110 Estado broa pal·;lo. Conselbo de: S nd~dlfjclll c ~ o
l~va em lIprevaçllo,
1\l1'lJa.
1115"
d ~""'cr"Alto A
•
Q ... - 10 C I _& d' O çamen·
.- 01'edenc1a1s,Procedeu-ie "~htJIl.QIl ,',ta nntO'nlo PlahcIre, ptla ord~m, de.:"1, .Cr$:.~·lq:oo·=~ ~a.· : ...~
...e. ••..4ito •.O.Pi:c:al.IZ:010°Pt.~;Jc~.~.~' r
..C1'. eden.clll11.·•.Pr<l
. Cllclc.u_.se. li cbl:mo- dllrou que... emborn. nllo YlBe.ll1e 1).. s~'. .';;;'0 :CoDsreào ÍDterDac1oDal. de· A1erIir,. . U .... D'.ac:ulllo . única"· do' Projeto dll.nomlnc.h pela .. lIsilde .crd~e~- tatuto, todOll Oll votantes bavl&m d"PO~
(:" . 'com sede 2101\10 deJueJro: tCldel de Dlcreto.·JAglllllt.1vo·n. o 57 de 19.56' çja14 em mao.sdo.. prlmem ~ec,e'3· sltado. nüurnilcédulacomsel••1OIIte~,
·""parecer·daComilSlol:lpeeSal.fa-a-qul a~· o tarma de: oontratoce!e- da.QI.' Càmal'. .qo•. PC~V~I.rea-.ll.pl'OY.llnd:l.tltc1tllmcnte.allOPItlt1llçl\o:emend.. da Sana..' ..... ,:,' brado ,lI1ueoD:pnrtamento NaCional :pontlendO . à . C11a!J1 ada ; ·e .\"~ta~a(l~o. C~lhl), deqiDdld,ncl!',.Crede~e .
..... .••• _ DllCUUlo dn1C&_'40 ,lIrOjltodll-·Parta.,.Rl08 eCll1Iala· e ..·a.fll'l1'lll quarenta ."C' C\o18 'J()rn'alllltahCl'eo1cn• cldr, ~ o.nloa·"nq:ml\.'nlo,~mel1'll.
>'. , :,. ·D.'983.A. . . 1t68,:do''''':;:'-, MolnbOl .. Br!lsllell'oB S;. A ,. IMobrl\- l:Illd.o~. ·p!~I~,t\(~PllraçtQ:~~·~rl. lllndo,~IQorde~,ÃlJorn.l\Ite;.QuelrOS.
;;: '.. '·'CUspOe' .sObreDClnDIl ~i'~. s&I:,·pa:a· Q.arrendomento',detllrrcno JI~r.!1 :l'.e. o~eouJnlc r~~!I!~Dd.a::;t:~.:Ir.!~C!i.~.ante :'dllquele::onteill'9j~.' "a-.
;:'.....:. '.; o,..re.ajUlte dldMdU).SOI :'~
.. ". . .... I~r'I'Ia.; 1OD...~...·d.O;,PO~tei.·'(~.•J:tatltl...Jno.... Estllclr.C.'p.s.:::.~:,. ,~\·lll. t;;l . •.•~:~. ".r.,.·~,.5'y.o.J~:;:.)?~?lo.O~~pCI
. ·..,;:,dt
.. Cl&r!1~v:q~. '.'se::.u:,.~I. vn';<do..,.'
~':' .. '";tendo.·.pa:ectnI.~1Od_j,~~~";.:tlo,;;RIO,~~D:,,dQ.,r{c~tc;'- (tr.t ·C?III.!:l.: C*lll.·· y~:::t:it'(,:;::~,;:y.t,:51!lli6;;;'4e;.:!JIJ'1b'~!lt~p~Ql~toi:::na-o
;:nllena.,:,depen,-·:
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dente da aprovação em assem tJ1CHl artigo vinte e dois do anteprojeto ue vilíle e dois, vinte e nove, trinta e sete, Elétrica, crédito especial para atender
mas de referendum do Mesa da Estatuto do Comíte de Imprensa: como quarenta e cinco, quarenta. t seis, 'lua- ao pagamento de gratiflca,ões aos eaCâmara dos Deputoados dCSJe. CJ~.e ambos tlvessemo mesmo tempo de tra- rentae nove, cínquenta, cinquenta e gcnheiros lotados naquele Conselho.
se referia a atrünnções do Prr- balhona Cãu.ara dos Deputados, fOI quatro, sessenta e um, sessenta e sele.
N. 724 - Ao Senhor Pnmeírc Semetro Secrctàrto da Câm'lra dos Depu- proclamado eleite o [ernalísta 'vll'ira setenta e sele, oitenta e UIIJ, oitenta e crctário do Senado Fcderot Encaminha
tados, com rclr-ção ao Comitê de Im- Neto. dois anos mais velho cue o torna- oito c. noventa e três. A prova leve o Profeta de Lei n." 3.715 B. de 1953,
prensa. Mas nem por isso as elelções lista Àl·rr~l'1dG P"d,ece. Nada hnv ol'1nr- mrde as nove. horas e quarenta e doi, que autoriza o Poder Executivo a abrir.
podiam ser mquinadas de nul'dade O mais n dcllhcrar, foi encerr"da a <cs'~C'J n:ll1ut~s. e f 01. encerrada, pela Banca pelo Ministério da Educação ocrédlto
mais que se poderia cxiqír é qUI'. 51'.. lavrando-se a nresetlte'l.f·~. as.ir,"rl~ c.xatnlOadora, as onze 110ras e_ dezoito especial destinado a auxiliar a Academia
Assembleia não aprovasse a crl"ç1'o do. -iclo Primeiro Sec-retérin eln \'?m~r" ~n· mrnutos, .tendodecomd" com toda nor- Brasileira de Ciências, do Distrito Fe·
Conselho de Slnd'r-;'ncin e Crcdcncloís. I)eputaeln~ e nele')" membros .rer-ém clpl [~Ildade. P~ra consta!. eu, [ovclina dcral, na aqulslção ou construção .do
seus membros perdessem os seus ~n~n' tos elt> C(1mlté de T"ll'ren~~ ~n ,:;i'tmori' I endcs de Carvalho, Secretaria. !~\'l'ei imóvel p~ra sede própria
. .
dates, eucampadas as suas att-ih'lIt;oes 1ri< Dcputarlos , -r- Depr-tndrr D't,n",ir 3, presente ata qu~,. depois de lIaa. e
N: 7b - Ao Senhor Primeíro Se.
pelos membros da Diretor;". Como 11m ':;órtes _ lorna li d . : José lrinr"rI" achada conlor~'e, Vai: assmeca pero ::'e· cretáno do Senado Fcdcraj. Encaminha
dos autores do anteprojeto pl1del'ia " . '.
1. 11 t r 1)a I ("",1>ra' _ nhor Diretor Gerai, ExaminadoreR e por o Prolcto de Lei n." 5.021·B, de 1955,
'
· . I ~Oll.a orne ~ n.
11 (1
•
rrnrn
Sccrctárla..' C,· . d
D
d·· dI·
d .
a d íantar, ent'et~nt,o_ q~c a crl~,:in '.(lIJorr:~lJ.t~: José de C-/eirf> s C'n:tl711os d", : . ' I~... ant'~ra os . epu- \qlle c~ncc e ',sen~"o e direitos e irnConselho de Stnr'l1ca,.c'n e Credenc'~lo í Jornz,l;sla: Reyn.~)';o '1. Riheirn --\ ta ,os, vinte e ,Clnm ele abn: de 111\1 no- po ta,ao, de impcsto de consumo e de
visara dividir o trabalho el" .Cnmih' de Jorn,ú:.t~: nlo1/.rlCiO' vaitsan _ Jur- :e,cnt05 ~ ~mquClJl;1 e seis .. (as,.) taxas nduaneíras, inclusive a de previ!mpre~s~, de!de Que Vári9.~ centf'.11~' ,;e natísta : Vieiro Neto _
}\'~~Jpllc (,,>]IIO!tl. - N.. ald; ~'I\ll1e:r~~!o - dêncla social. par", 100 . mil pacotes,
M:ouc~ GOI1~alv_s d. Ulhôa Cintrn - contendo 16.666 C"lXa~ de bnnquedos
crcdcnciat-. sãc dC'M'h".-1". em n~'''e
meses. quando Oc...,rrem menos 'dr n\!- i\'TA DOS 'TRll,R~TJ-T()::; DA PRO. ~o.~odkC:nÇju~Lo"l - [ovclina Mcn- doado;;, Ccntcrêncla Nacional dos Biszcntas ~~s~5p,· cl" (:nm.,r". rios ne>:>"- v 'A. DP Dio'r.r!rn- l',n~.nNTsTr.f.>"I· "" e arvn O.
pos elo Brasil peja \VM.Rclicl Ser~ice
tado.•.. A~s'm, n~n tem hAv'lln "·r··~o_
'rrvo" ·"·()'NC'UF!"O rN'T"''''''"f' O'R:-TORIA D
.,
IN. C: .W. C.I dos E::t"dcs Umdos
seir'" sindHlOdn, por feIta rlc~ni"n'PARA
LEGISLATIVO,I • C
O EJ,PEDIEN1E da Am,cncn do N01:t~.
..
nem ',ll1"\1('tl à cxistrnri" a" iNn,,1 ....",
cr ZI<;Sf' . :T',' .
N: . /26 - Ao Senhor PrlmelTO Se~o qll.e t(1ca 11 ver".rlo;re tl"~1in,,rlo rlr
•. _~.: : C , > ' . .
_
'"
. "Seçao dO. E);pedlente
cretan.". do S~nadc ~oder::I, Enc"minha
Jom~lL,t". nem tll1antn ..nM <eno teol1l,
Aos vm,e e cmm d'8S do mos de
o ;:>ro;",o dE L,,! 11, 1.1, 6-A. de 1956,
sitos morl1is. lima vez '("1I'C os "'.01111,"", "bri! CC m. il.. '.lcvcç"ntos.. e~ein.qikl1t~ c:
. Oficios e.xpcd::1"s. em 24 de abrj\~q
..l1C. ~. upl'lme ",conco":i.O do mo..dj~aS
.
o.
. '.;'
~~iSi ns oito l1or::l~ da tnt.lnhr-l. no r"';ll1tol
de 1956:
.............. .
. hmlt1~!res nas é\çoe~ (' procedimentos lUda Diretor,,, t'll1 outr". "tnbu:~o,,~, ~()l1' ~:l. Ciim'lr" ,'O" De')Ilt"dos. seh a· prr~j·
N "'2· 1
A· S
"-, 'o'S' ,liei::;, dr QlmlClurr nntllrc=~ qll~ vlseb
rclaç'io ~ nancacla rl· [tl1pr~n"~ li, re- 'dêndn . do SC:1hor I p..fJ!l1('It'C)
. l~S cC'r('lt(~rlO.,
. .
, ' - o cnhor Pl'Iur< IrO ,c. "1
d·
d· .
crct"'"lrio do Senado F (/
1 E .. ·-'~llJ.ll' a 11 jerZlc;r:O
Co n"'ns. mo:rni Orlas 01.1
qui~i~',1(l d~ méltcripl (' nutras "Ollt3\:'tur Dcr:i(~~10 Div"'n~;" Côrt("~ rom 3 rrc-I·' p'.
d~ L·
. c~ ';.~rêl
ncilml.. ,..... ,. "'{('('lI) 'de prcccd{'nriC1 '''str~'rJq('irn
nem"irins C9ma Ml'sa d8 C" .... a~a ,10s :,c~c~ '~1~ D,mt~'rAd;lnl'~·Clqlir.I;i. 01_,0 r~iClt).e ei 1l."?(I3H•• de 19':;'>,' ~';',717 - A" S~nh~r 'r)r'imrlr~ Se.
De..,':t"r'(10, A, CI~:,,;k: des tr';. m~mh""1 ,eta"r G"rnl dn . S~çrctnrin. dos cnmr o-: q:~C".1.~~13o.n p.c!? pr,:zo de maIs dOIS C""!,lrio
'~ndo Federal. SoliCita
'"I'
~'
d:-(. ("cr, .mqUtna
. n'r1 dC' ncl1tcs
.,
. .
I C.. l;.'. r;,;lCI0~ o crcaJtc CSrCcla· pllrD Ol..:or··
"
'.....
d p.
L d ., .1n
Itr ... or~n I).:.O po
da B"'lnrrl F\,::lt11in;'0r"rrt: N~li(~C' rel" ü 1 ~
'.
'
.
.. J
•
rrtir.?lcla dí?' 8utõçrra11l. c rO.leto de el
nn11délf1r, dl?;':de flue. na Hllç:(incí;l di Re·' F:~u~ir.2dnJ T8.Cfu!'J,'''afa- R~it;'~orf'l ?1 3,/ -lÍn-;"~ CSr~=t15.,çom Z1 J~com(',ndil "GC' ~d01S ri.'J 59'5 B-195;.
, ...~:._ . .
gimentn escmo, "bedecora a lõeles a: Mio;;e! Gntlç"l~r,~ dc (!!",Õ" (>-'-", ~'.• ·'l'" a ;cr,ndl do.n,,~s ,oelo d",oOwrno
N. 72g- .Ao Senhor chél' do Gc
nO"""a con'lt t l' . .
t·
,rlo ~. f 1 S
d P
I . R .' ,.SI rllo d se C prrm"l1cnte a
I"9?- I
.
P d·
R
......"'" F:
tada,s ';01'11 : '~"I::~~:sc>" rr;s~el~~t; d~l~~~ltcesc 'r.;~";:f:C:hefc d:~·~~;.c~o o~; r:~~ i ni:N(f:°72d2<lRNAõr'~,~lnid.esp. .
;~~:~h~a o rp~oi~~~iad~" C~;'~;-~~~~··1S~:'.
s~s:'\5:o. o D~Pllt;'lr',:'I· T1ivonsir ~Ar[c.s 1n;!'~õ~s' e· nni~ (")~ fl1nci(")tHiri('l<j (1(,";'1.. 1cr t'
d -S dO.'-.r=.' ndhcr rln1CJr O ', e Ck;~êlJ â sanc::Io qt1~ dá no~'a redação
. ,
S
.
d· M
~
~~
.'
, ,
1
e "lia a cnn (1 l'e ~raJ. Eõnc<:m,nlla
.
'
..
.
·Incln. p~."n n Fiscnli7"""" d", ~"").,.• 1'''''1' Projeto de r ri 11" 3 IHl1.U d 1.9';3 ::0. § 2.° do art. 6,.oda Lei. n.". 605,. Que
r'lrtmelro eCrcllrlo "
e.•" "a 'mar~
Del'ut -..1"s. decielit, oro,·l a.lllnl -c"J;z"u·.e 'l provn dt' Dil'eitr 71"...,:ni<_ qll"
d :; .~ ~. ~.' e
. requla Q repouso sem.nnal. r~rnuneraao.
d··,
1'1
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d r.
. . ·do cOnrl1rc.o il1t("I'Mr
d ()f" l'
• conce (' "en\,lO ~C ""e,toR e ,m
N 7?9·
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P
S
os p rI ('I .... l.~r U.~lVP ~~ r'l1t'm ro~ o ..o" . ".r.:lt~,VO
:lrl:)
portaçno e mais trlX:J1'i adl1;"lnrirns ürê1
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