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IlTBSTlTU'l'CS PEIlM.\NENtl!4

Comissão-de Economia

AdoUO Qelltlr _ Pao.

Alberto Deada~-. UDN•.

An1a1dO Cercam,· .. 1'IIPó
-,

Castilho Cabral- PSi".

Cunha. Bueno - PSD.

Eduardo Catallo - PTB.

Gurgel do Amaral - PTB.

Mendonça Jl1nlor - P50•

Osvaldo Trl~elro ...; UDN.

Ror.donpÍ1çneco - t10~.

Viana RIbeiro do.. j;:gnt.ilol 00;- PIL

Valto - PSP,

FlllI.dello Garcia - PSO.

AlclCies Carneiro - PSO.

C.arlos RClberto - P5D.

Edllberto de Cllãtro _ UOft.·

Fernando Ferrarl - PTB.

f'Iiovlo Oastrloto - PSP.

Gentil BlU'Telra ,;.;. UON.

Hermes de SOuza - PSD.

IveteVucu ~rs.

Menotldel. Plcchla.. - PTII

Montel~o de Castro _ l1UN.

Neto Campelo - UON.

:Osvalào Costa - P5D.

Ovlàlo de Abreu - !IsO.

t1biraJara. KeUleneàjian ... flSP.

AuxUllI.r - Rivaldo Soares de l.elOJ
Reuniões U QUartas-feiras. ... l'

noras, na Sala "Bueno Brandlo",

Rui Palmeira - 110N _ Pl'ealdenC..,·
Silvio Echenlque" PTa ... VIc!'"

I'Pesldente.

paD.

j
I'R •• Vlct-I'rut·

-

Tarso Outra

VagopSp~

Moura Rezende - PSP.

--Hélio Cabal - PRo

ErnAnl Sátiro·... I1DN.

Getúlio MOura. - 1"50.

Ollveira Brito ~ P5D.

Paulo Couto - PTB.

. Rondoo pacheco - l1DN

Tancreclo Neves .. PSO,

Vago - 1"00. Secretil.1io - GlIda de Assis Re-
Secret;'rlo-. A.>drúbal Pinto dI pubncano,

U'lyuéa.

Auxiliares - Ollmpla Bruno e Eve·
lin. Dldie:.

qactllOlrato - Yolr..llda Hatcll:.
Reunl6ea ... terças e qulntali-teIras,

ta U,SO hora., na Sala ".ud':110 de
Mlllo FrlU1co"• .

Comi.do d. D:plo'!"l&cla
. 1..

Llml oavl1l:,ntl - ITDN _'Preai,
dente.

R6lIo Clà~
cteat.~ .

Senado Federal, 18 de Junho de 1953
JoIo C.u*'· FILHO

CONGRESSO NACIONAL

Comissão ~de Constituiçio
e Justiça.

Acelles M1Jlcarone - PTB.

Alberto Botina - PTB.

.Alencar Ararlpe - t1DN.

AntOnio HoráCio - PSO.

Antônio Pelxoto- trON.

Al'1'uda. Câmara. - POC.

AUgusto Meira - P50.

Benedlto Valadue& - PSO.

BUac Plnto - .UDN.
Fellclano Pena ..:. PRo

F16re& da. Cunha - .UDN.
God61 Ilha ~ PSO.

Gurie! dO Amar&1 -Ii'TB,
Jarbu Mara~hlo - 1"50.
J0I6 Jotr1ly -1"60.

Jose MlI.tos· - P5D.
1.1111 Oarcla _CON•

Oliveira Brito -PSD.
OSVlldo '1'r~uell'O - UDM

'1amuel Duarte . - .1'TI.

01"'81 Gulmarle. - l'Stl.
VaIO - ODN:

""o~ paia; ~ •

o Pre'ldente do Senado Federal, no. têrmos do RI·tlgo 70 I 3,~ ela

COll8titUlçAo, COnvoco. ai dUal Casai elo Congl'euo Nacional para. em sesslo

conjunta. realizar-.eno dia 13 de Julho do ano em curso, uH,30 horas,
no PaJil.cio 'I'lradentes, conhecerem do Veto presidencial a dlSposltlvosdo

Projeto de Lei (n.G 1.0.5, de 1951, na Cima"a dos Peputados e n." 287,

de 1951, no senado Federal) que aprova..o Plano do Carvão NlI.cional e

dispõe IIÕbre lUa. execuçio.

-,. ......,-

Mesa

Lideres da "~lioria

e Minoria

Lideres Partidários

Pres!dente - Nereu RamOl.
Convocação d. sessão conjunta para. apreciação de "Veto" presidencial

l.~ Vtce-Pre&idenl. - Joao AUlustO.

:l" Vice. President.- A c1 r o a lei o
Co,tll.

l.~ Secretário _ Rui Almeida.

1.~ Secretário - Carvalho Sobrinho.

3." SecretáriO - Rui Santo.,

t." Secretário -J()I6 Guim~rlle••

Suplentes -I Umberto Moura -An.
tOlUo Mala - Llclo Borrll.lho - Vir
'1;1110 Santa Rosa..

ReunlOe.t, à.S qm:ntll.S-teiraa, A.s 18·

horlLi.· CÂMARA DOS DEPUTADOS
Secretário - ~estor t.rassena.

Secretário Geral da Presidência. CemissêesPern.mentes ItTISTITllTCSPI:IiMANENTES.

Aziz Mllron _ PTB.

c8ubstltuldo em lU-53 pelo 1St.

L1der da Maioria _ Gustavo Ca- LUc10 13ltter.court - P'h~ - k're- nhor Ailornar Baleeirol.
punema, sídente,

Vlce-Líder da Maioria ,... 1 Vieira
Lins. CastJho Cabral - PSI' -'. Vice·

'uder ClII M1Jloria _ AfolUO ArlcOI. Presidente.

PS.D. - Lider ~ Gustavo Capa
nerna: vtce-Liceres: EurIcO Sal~ e
oscar carceirc.

O .O.N. - Llder - Monso Arl.
nos; vtce- Lideres: ErnanI 5átirO, J.,ulz
Oarcta e Heitcr Beltrào.

P.T.B. - Líder - Vieira .Lins:
Vice-Lideres - Aziz Maron, Lúcio
Bittencourt e Alberto Botíno,

P S. P. - Llder - Deodoro' Men
donça; V\ce·LICleres _ Moura Re:;enQe
o Vaseoncelo.séoatá.

P R. - LIde: - Onérm:lTldl'l Cruz:
Vice-Lideres - Lacerda Werneck e
Hélio Cabal.

P.S.T. - Lide: -Afor.so Matos.
P .L. - Lide: - Raul PUa.

• P,l,N. - Llder - Emlllo CulOl.
fI.O.C.·" 1Jder_ Arruc1. Clmara.

P .R.P. - tJder - WOllr.';- Meta
ler: Vlce-Lider;' PonCiano dOi Sa.nt06.

P. 8.8. -Ltder _ OrlandO'Oln.
tI\a: VICI-Lldar -8rtnodaaa,.u..:
_ fi. R. T. - Ltdtl'~ Ac»'Jerto. "o-:reo." .... ' ' '. ..... .

"I'
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pontt's Vieira - PSD - IMimsté~
riu co 'rraOnlJlo. Inllustria • COIlJcr"
cio' ,
~a Cl\l'alcanti - PSD - ll~onse.

tnosr ,

n.lIII
7.;tIlI

Ilrt. '.,•

'M!lIMA .....

I-lELMUl HAMAl.Ht:.1<

. .

Comissàode Finanças

A;cit Sampaio - UDH.

AlQlllio de Castro _ l'SD - 1M.1111S.

Carrr.elo O Agostlno - P61'.

Clotlomil MIlJet -. fSP.

ElpJdlo'" oe ~Jaa - 1'1.:

Hertlert J.evy - LlDN.

O.valdo l'ollleea - PTB.

paulo SóIr<ol'aloe - llDN _ Vice·
Pre,idt?lllt? ,Mll1Jlitlél'\o da Eàu<: ..çiu

e Saú~ - 2.' Pllrt4!J.

Illracl PmhelrlJ_' 'pSO - Preri

lI"dl.

.érlo na Justiça e .Negocios 1llteTio'

rUI.

Artur AUdrA - na.
'_Artur santo. - UlJH - <Minlste,
rio das ae:açôe5 .E:J:teriores).

Jlllé Sonitaclo - ClUS. -(Mln1li
teria ai AgrlctUturaI •

Ce.rloS'loUZ - PSU. - ;A.lIlll6térlc.
,aa Fazendal.

'lV&14A I. A" 1 PLUlAo

SecretáriO - Angelo ~oSé ~arell..,
TtllIMA ••I~'

SecretArio -Alberto N, a, de 011.
vieira,

AuxJllllr -Maria Dulce d~· Melo

!.ameIa Bluncourt - PSP - 'Con. c'if~~ilóirato _ Solanie Sénlo ·d.
çesso Nacional) , 'souza. . ,

Reun16es: Turma ..A" As tê:,.. e
QuInta·feiras lU 111.30 Iloraa.

Reuniões: '1'Urma·B' lo' Sf(ll11du
11 quarta~fe1ru, as IMO l1ora., '

Comissão de Legislaçlo Social
prlllldente.· "

J'UJ1IAl BarrOlO .: PTB _ ~_ Bildeblfa.ndoBIlAIU. - ;l"J'B'-
...._A._ "A "6 ".... ' . , ,,' A.1Ul11o Aive. - I1DN ~, ~ICe:·~
.......... '- .wJh.....C.). aldente,

C.",aj • 11I'.rIOI', . '

".110 I '"lll••'r. .....,.lO.. Cri
.... I j,,,. .... _,I ••••••••'" 1.1"

I

ALVES

i'I'B.

U::JN.

fSD.

AVt.~IUA ROUHIGUt:.S AL Vt.S. ,

P'fB.

PSD.

D",.~O" ......~

ALBER10 UI: 131-<11 U PEREIRA

&at.r",

C.,'''I • lu.rlor

SVBS7ITI1TO! P!IUIANIJlTU

DIARIO DO CONC~E550 NJI,CIONAl

E X P E'D" E NT E
OE.PAFi 'AMENTO DEIMPRÉNSA NACIONAL

........... ~.....

. OIARIO 00 CONGRE.SSO NACIONAl.

AlcidesCarnelto

Alberto Deodato

AlUizio perrelra

olod P,.sldio - p'rB.
Jorllf Lacerda -UDI\I.

Lauro CrUOl: - UDlol.
:.4l1rlo Pe.lI11erlo - pro.
Nellon On1e&nll - 1"1'2.

.Ne~tor JOIIt- psn,
(kta1'io lAbo- psD.

PauwLauro - PSP.

l"a:J!a Maranhêo - iJON.

Pinhlero Clll\.~u - PSP,
ponciano do~ Sa~to!l _ PSP

f~:ma.n Nelo

Joâ() d'Abreu - Pl:ip.

Ma noU del Piccllll\

j.II •• tel •••
• UUTIÇ'OEa I PU'I·IClJa..,uU:. U'ICIOJhRIOI

I

,. u•.. . .. . .. . ...
, I"""

,..

MnnhlleK Burelo\) - PSP - t/ice.
P,e.lld.tmte - .•Mlnlstério da \/1118.0
Parte cerai, D.C,'!. e P.N.O.C,I.

A!)Cl&rd()Andr~a '- PTB. '

Clóvis petitanll _f8D - 'D N O.
de 8aneamento,:fortos, Rios e c.;llll,lll~

e D, N E, De l"frro!.
DAntas Junior - UPN
Dolor. de Andr.de _ umc..
l''I'eltas'''Cal'alcantl_ II DN,

Janllum' C&rnelro - PSIJ•
JoAo fLirlplno .... LlDN _ ,Podu

Judltllno I.

JO&CiUim RAmo!! - PSD - .Mlnta.
~erla 1111 MRrinna l •

Leite Neto - P8D_ (Mlnj'l~rlo

11110 EàUUÇlUI' eS.ude - I,· fIlEte
lia I.:ducllçáu.

""nuel Noval!~ - PR - I"llorl.
~açllf)lIa AmUllnllll,

&I ..., ••ur.1 li. '6rlll.. 'h"'lt lO..... '''r.laa... Mario AltlnCl - ,.n.
• ••1.... • •••• ,.UfIllcle •• , •• flr-'. r.~I.".d... IlSulllltltul4l em 21-5-61 pelo 111-

'lno~ lSt'VI!"1 nu MarIz I •

• rll"I"'" 'e ..tutar.. ' ...... , ••, ••0 ...,rua'" ••......'••"l. ,. Paulo Ramo. -P'fII - ,Tribunal.
~.contlSI •

OI I fi'"' 'OIt." ~I••rlo"'r. '.'U4.. I. , ..
..... r..r••o 1"11'1'•••" •• I.pr.... .ach)J'~ Ponre dtArnlda ..: PIilD- ,Pllao

~1I)le e O 11.I!.. RodalfJJlI,
fie 1""III.nIOl .•, ""lO.. 11.. 6rl/l.1 eflctlll '.rl.l.r...IIIOI RanJerl Jobullli _ PI:lD ._ (Buli-

... 1"llIlIlt".IO"III&I .ecll'." IOhcl\ldo \.enQiltII •

• O.ltO '0 ..",.re Itr...d...r" lor ••ol•••• Cri •••1.. .... RuI Ramos _ f'T& _ cMlIllst~rlo
".to'.corrlClo. ..llllr·.. le ••f, Crt •.- ilaAerooauli.... ,.

W&nQerl~Y ..unlOr _ UDN'
'Sutllitlluto em 2\1. b-b3 ptltl SeL

allorhlix Valou).

II1ISTrr\lTos P&lUUllIltT.

Aluisio Alvu- UDN.
Alvaro C.stelo _ PSD.
Arnaldo Ceroelra _ paI'.
Benjamin FaraD - PSI'.

sert»ert de. Castro - PSD
Fellx VnJols - PTB,'
lSubstltUldo em 26-6-53 pelo se·

n.nor Alcides LagCoS'.

Ferretra Marims - PSP_
HelíoCabBI -PRo

HeracJJo Ré~o - PSD.
Severino Mariz -PTB.
(SUbstitutivo em 21-:l-~3 pell) se·

nnor ,Celw Peçanhal.

.E:pllollo àe CampoII - [TOrt.

Latnlete COutlDlJo -Ul>~_

Llcurl;o uHe - LlDN.

Pereira ela SUva - PSD.

Vaso - PL.

Vago - PSO,

Vago - OON.

Ve.<lC ... PDC.

V."o - PL..

VaiO -PRP.

SecretllrlO, - Oylbo QU&r4la de 1<auro LOpel_ PSO. _ lRecelta,.
C'I 'Valho:

Azalltarr6 -AlzuaMunJI.Telei l>4acedo Soare. - PSD- ,Mlni.-
I J~ Paul<! Silva. térlo da Ou,",a).

Reunllle. AI ,terça, e IlllJn."felJ'"

U 14 b~. DIIo. sala ··· ..Oarlol~
.P.1lho".. . , ..

.loatl Itomll - PtllJ.

,)lllle PeO;ol'O - PISO.

J.,eooe:f,() ......1- 1:'1$0,

Jdd.&8iRllt8 Mt'/u - PSD.

,"tlpoleRa ,,·uRUIl.I. - f'~a.

I'llrallltt lSorlla - .P·l'8.

JhiIDunGQ 't"acllha .-ú»N.

jllruJ PUa - t>L.

Il fIei A,JvlIfI - f'SO .

~lana Rlutlf41' lIGI lSantfll - PR

~lr&.llol&'ora - Llt>tol.

WiJloOllCunlla - PSP.

Dlil.:; i..llll - U l.lN •

1!1Iac Plhto "LlDI'/.

Carloa Valallar.. - P8D.

Coaracl Nunes -' P8D.

HenrIque paJ<'rínncell - PT&

Lacerda \\'prnftOlI:- ",PR,

DanIel t'M.U'lI - P:51J.

ECuaflllJ Cll"I\JlIo - prB.

Comissão de Educação eCultura

"Il'r~. C~rI'Hlho - PTB

,-
l4aaalnlupli,lo - lJUN.

Manl\liu a.rretO - psp,

~I:lrol) amellna - PTB.

t1birajara Rt'úl~nl'dJiall - E'Sf

Vltorlno Cartela - P50.

WUly Frôlllícn P5lJ,

Vago - PL.

Secretário. - Dyhlo. c.:Wlrdia de Car

',aJho.

...

",alme ArutJlu lJUJI/.

.
AuxH1ar'- Vera puque Costai.

D~tüO;:rllto - HeLena CordoV1J

).4aceClll.

Reuniões à.s segundas e Qtlartu

,leirM, á!i 15 noras. r.a Sala "Carlol

Il'eilloto Filho"

, Euflco de .Aluiar Sa.Uea - PSO -IJlr es1dellte. .
" .Màrlo palmúlo - 'pm - Vlc:e-

~e.s1de-nte. '. .
\Adah11 Barreto - 01)".
Carlos VlilaclUel- PSO;
:A,ndre Araujo ~.PJ)O,.

Coelho lle.80UIa - PL
I'J,fmIUl Neto -p,ió. '
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iJSO.

~I<I.. '.,:":'

pelo Se·

Prel.

Comissão do ~olígonG
das Sêcas

-Comissões ESD('t'iai~
Vale do Rio Dôce

NIlpole40 Pllntenele- PSO - Pre
sidente.

Alt:>erto Deodalo _: tTDN _ VI--,
Presidente.

Alvaro Castelo - NO.
Dulelno Monteiro _ UDIf,

Pellclano Pena - PRo
Guilherme Machado"; lJDN.
Oullhermlne de Oliveira - I'SD.,
Jaedér, AJberlrarll _ PSD.
SaIo Brane! - Pl'B.
VAlter Atalde _ PTB.

Vasconeelos Coeta _ P~P.

SecretArio -GeOraea Ca"tlCll.ntl,
'. Reunllies ls SIl.IfUndat-felras., .. 11
hor... Da Sala "BUene, Brandl,o"_

Oscar CarneIro -' PSD
dente ,

.José Gaudênclo - UDN
Preslden te .

André l"ern~ndes _ UIJM
Carvalho Neto - PSO'
Clemente Medrado - psn_
Edgarcl Fernanú;>i\ _ P<lP.
FranclfCO Monte .; PTB
Joaquim Vle~as - PSt '
Leônidas M~lo_ PSD,
Mer.donçn 'Braga _ PTa,
Oliveira BritC) - PSL.
Pessoa de AraújO _ UDN..
Pessoa Guerra - 1'50.
Severino Mariz - P'l'B

\U1i5ses Lins -PSD.
Vasc,o Filho - UDN.

sl1BSrrrUTOS PlaMANEllTQ

Adahll Blrreto - UDN.
Barros Carvalho _ 1'nt
Euzéblo Rocha_ PTI3.
Joâo Roma _ PRO
Leopoldo Maciel - UDl'l'.
Mendonça Júnior _ 1'SD.
Válter Sá - PSP.
Vago - pST.
Vago - PRo
Seeretârlo _ Lucnla Amarm.boÍfs

Oliveira,

Auxlllar - Uda "ot'ti'n~ll!.
Dactllón-afo - RosáÍlá de A. LIma
Reuniões às ouartas·feltas.lh 1l

horas, na Sala "Paulo de Frotll1"

-Comissão de ValorizaolG
Econdmica da Amaz~nia

l'ertira, da. Sll~a· - ,I'8D - Presf· Comiaalo de Emenda' .. Con"'-
de~dOro de Mendonça - I'SI' ... tuilo (N.o 6, d. 1'.') .
Vice-Presidente, ' ' . ' , .

Afana0 Matos -paTo COROANJZAOAO DO SBltADt'
"'1f~o Duallbe - PS1). PEDaa.\LI
Anlenor Bogea- UDN. A\clder t'larnelro .ND
AluisIO ..emlra - P'l'II' , ,- •
Atat4' B&4toJ - UDIC. lo. MlHlteJl'o., Ouko -g....

-Comissão da Bacia
do São FranCISco

Vielr" de Meio - PSO _ Presl·
dente.

AZ1Z Maron - PTB ... Vice·Presl-
aente. -. .

Berbert de Castro, _' 1'50,
Dlx·Huit Rosado_ PRo
Prota Morelra - Pl'B.
Hélio CoutinhO - 1'50,
Leandro Maciel _ UDN_
Leopoldo Maciel _ l]ON.
Mário Gomes - UDN.

. Medeiros Neto _ PSD. _
Aorachado Sobrinho - PTS.
Ollnto Fonseca_ P5D.
Pessoa Guerra - PSD.
Rodrigues seabra - PSD,
Vasconcelos Costa. PSP.
Vago - UDN.
Varo - PSP,

sUDS'I1TUTOS PEllMAK~
Ferreira Lima - PSP.
Helio Cabal -.PR.
Herãclio Rego. - 1'80_
Joel Presidia - pTB.
LuisOarcla - lJDN.
Manuel Novala _ PR,
MArio Plllrnerlo - PTB.
Muniz Falcão - PSP. '
Monteiro e!e Castro _ImN.
VIUeO Filho.,.. UDN.
VISG - PéD.
~retar1o _ Djaldo Btndelra G6l.1

Lopel. '
RellDllles ... qulntl.-relrll.

C'missão de Transportes,
Cnmunicar.ões e Obras Públicas

EcI!SODPaSS08 -.1'TB. _ Pl·eSl.
dente.

Tancrcdo Neves ~ pSO. _ Vice.
Presidente.

Benedito Vaz ~ pSlJ.
Emitio oanos - PTN.
Henrique, Pagnoncetí - PTlJ.
Jaime T€'Xell'a_ P5tJ.
Lataíete Coutinho_ (JOr;,.
Mauricio Joppert - UON.
Mendonça JulUor - P8D.
ostoje Roguski '- UDb!.
Rondon Pacheco - OON.
Saturnlno Braga - PSO.
Saio Brand - PTB.·
Vasconcelos Costa .,.' PSP
Vasco FilhtJ - UON.
Walter Sa - ,PSP.
Willy Fl'ohllch -1'80.

sUBSTITUTOS PEltAIAIIP..t"I1',t
Coutlnhô Cavalcanti - PT1:L
J!:dgard Femandes - PSP.
Francisco AglU"r - PSD,
Germano Oockhot'n - PTB.
Jales Machado _ UDN.
Lima l'igueu'edo - P5D.
Vago - IJDN.
VagO - PSP.
VagG- PTN,
Secretá.rio _ LUcllla Am.trlnho ele

Oliveira.
Aux11lar - Ll!dll Fontenele.
Dactilógrafo - Rosália Urna,
Reuniões na "Sala Paulo de Fron·

tln' às-terças e sextasteiras àS 1~,3() I
noras,

Perna.ndo FerrR'rt - P'l'B. CGa'racl NUlleS- P50,
Bel/ti Cllbal - PRo Ep:logo de Camp<i., - Ul::N.
Machado Sobrinho - P'I'! Hu;o Camell'O - P",D
MllrilJ Eugênio - 1';:;1'. Joãú d't\iJl'~U - PSP.
MontelrGde Castro - UDM. I Jale~ Maclul{,O - UON.
Va.go _ PSP. I Nelson PariHJs - PEgo
Vago - PR, r PaulQ Fle1.ll) - pse.
Secl'etârlo ~ EUas GOUl/CIa.. Paulo Nfl'l- IJUN
Auxiliar _ Mal'ia LUíza Rudlo Ruy Araújo - P.D.

G~mbardella. Vil·r.;Uio Correia - PSD.
Reuniões às 'terças ,e qutntas-tetras .... IUBSTrl'1lTOS PEUI\N~!'ITI!S

M,13llorólS, na Sala "Rego Ban",.". Anrenor Bo~ea _ UDN.
CarvalllG ~eto -,P8D
Clodomlf Millet_P.5?
Jose Fleury- UPN'.
Lararete Rezende - P5D.
Plimo Coelho - PTB 'Substltu!dl)

peloSl'. Antunes de Oliveira.
Vago - PSP.
Va;o -, PST.
Secretário - De)11Ido Blllldelra CÓ:S
Lopes.

Reumão às quartas-teíraa, as 16 \10.
ras,

Comissão de Tornada de Contas
,. Guilherme Machado - ODN .
Presidente.

Germano oockhorn - PTB _Vice·,
Presidente.

Deodoro de Mendonea - PSP.
tSubatltuldo em 21·5-53, pelo SO'

nhor Herbert de Vascancelol).
Euvaldo Lodl - PSD. .
Prancllco· Maeee!o - PTI.
Ferraz Egreja, - llDN.
F'rllnciaco AaUiar - PSD.
GalenoParanhos _ PSl).
Qullbermlna do 011velrllo
HeItor Beltrlo' _ UDN.
Jo~o Goulart _ PT8.
JOSé i'leiva - P'1'B.
I fW:slttuldo em ~·1I-1I3

nhor t:ll'nchada da Rochal.
Mário Gomei _ t/l)N.
Menezee Pimentel _ "D.
Osvaldo Orleo - P8D.
Vieira SOlll'lnho -' P8l'.
ValIa _ PRo

SVUT1TtlTOI '1IlIU.1Itl'D ,
Ant6nlo Correla._ 'UH.
Armando OOlTela - ND.
Ooai'- SUIItI -"O.

Galdlno do Vllle- OON - Vice-
Pl'e:lidente.

Atvll.ro Ca.~telo -PSO.•
DantonCoelho - PTB.
Ferl'eira Martiw - PSP.
Félix: Valoia - PTB.
José Guiomard - 1'80.
Lacerda. Werneck: - PRo
Lucilio Medeiros - UON.
Ma.nuel Peixoto .- UDN.
Magalhães Pinto _ UON
Moura Brasil - PSD.
Ne~reiros Falcão - P5D,
Paranhos de Oliveira _ P5P.
Paulo, AbreU - E'TB. .;:;
Paulo couto- PTB.
VIlOl'lnoCorrela _ PTB.

SUBstITUTOS PERMANEfllES
Abelardo Mata _ PTB.
Brochado da Rocha '- !;>'fB.
Deodoro de Mendonça - PSP
Diler'manoCruz _ PRo
André Fernandes - UD!'!,
Mata Neto -1'80.
Nelson Parljós - 1'80.
Ostoja Roguskl _ UDN'.
Vieira Sobrinho - PSP.
Secrtárfo- OJalma Tavare.~ da

Cunha Meio Filho.
Auxiliar .... MarIa da Glória Peres

Torellv. -
Reuniões na "Sala .sabtno Barrosc'

à.s terças-feiras, às 15 horas,

ComiSSão de Ser\'iço
Público Ci\'il

Benjamim 1"arah - PSP - Presl
dente.

Armando Correia - PSD - Vlcc-
Presidente.

Antenor Bogéa' - , tJON
Arl Pitombo - P'I'B.
Ba~ueifa ual - ODN.
Benedito Mel'fru"'lão - PTB.
Blas FOrtes - P8D.
José Arnaud - PSO.
José Romero _PTS.
Lopo Coelho _ PSO.
Manuel Ribas _ prn.
Mári<l EugênIo - PSP.
Plácido Ollmpio _UDN
Romeu Lourenção PTN'.
Vago - PSD.
Vago - PSD.
Vago - UDN.

sUnSTI1Ul'OS PEllMAlfEtlTES
Alberto Botino - PTB.
Carlos Roberto _ PSD.
Fernando Flore! - PSC!.
Flá.vioCastrioto _ PSP.
Heitor Beltrão -, UDN.
Salo Srand - nB
Vieira sobrinho -- PSP
Vago - UDN.
Va~o - PTN.
Secretário - Lulza Abl,all del"a·

rias.
Auxiliar _ Hélio Alves RibeIro.
Dactil6;rafo - Mari Uite passos

Coutinho..
Reunlôes lsquartM e ~ztas·felras.

ls 15,30 horas. na Sala ·SablIío Bar~
roso"•

Comissão de. Redação
'Getulio ~l,~lln -PliID _ pre~l'

dente.
Moura. Ree.ldc - t'51'- .Vi~e-l?re·

siJente.
Lauro Cruz - lJDN.
Mata Neto - FE.lJ.
RoDer:o Morullol .,.' PR1'
Saulo Ramos - PTB.
Valdemar Ru;)p ;.. !,lON.

Stl5STITUTOS PEIllllAmNU
Antn!o 1>el~oto _ UDN.
Campos Verglll- PSP.
Celso Peçanha - PTB.
Lopo Coelho _ PSD.
Vago - (JD~.

Vago - PSO.
Va~o - PTN.
Secretário' _ Maria ConeelçDo ..at?
Att:tlliar' _ Ramoeht Card~lro da

Si:vu.
Rcun lõe~ ,Ih selZundas. quartas e

se7.ta5-fel ras ~s l·UI) 1\or34 na. Sala
"Alcino Guanabara".

Armando i'"aldi.o - PSD.
calnpoS Vergal - 1'81'.
Cel,_o PeÇt.nna _ PTB_:
Cutlhllo Sueno - PSD.
Erlld.nl Sátiro - trONo
Fel'nalldo, Flore~ - psa
:Muni? Falclo - P8P.
\Licurgo Leite - trON.
'Flitlio Coelho - PTS'" (SubsU-

tuldo pelo 81'. Antunes de OUVIlU·I).
Tal'liO DUtra - 1'50.
Tenórlo Cavalcanti - UON,
Teodol'lco Bezerra _ PSO.
Vl~lrllo Lins - PTB.va.o - PSO.

SlIBS'UTUTOS ,PElIoIANI:ll'I:ElI
Adahll Barreto - UDN.
Brigido Tinoco - paa.
Fernando Ferrar! - PTB.
LeorndasMelc -1'80.
Leopoldo MllC!el - UON.;
LUIZ Garcia _ UDN.
Mendonça Brag:r. - PTB.
Pinheiro Chagas', - P5D.
Pl~cldo Olimplca- UON.
Va.:\o - Psp.
Va.:,:o - PSP.
Vag o - PSB.
Secretário - ,Elias Oouveia.
Auxiliar - Maria Lulza Rudlo

Gamolll'del1a,
Reuniões às qU4rt!~ e8l!xtas-felrlls

às H,30 horas; na Sala'Rê~o BarrO/i"

C(\mi~~~n de SaClde Pública
MI~'uel Ctmtl) _ pso _ Presidente
Leã" Saml'slo- UDN - Vlce·Pre·

sldente.
A~ripa Paria - PSD.
AnIsio Moreira - PSI'.
Antônio C:"!Teia- UDN.
O.,ar Santcs _ PTlS.
Coutinho Csvalcsntt '_ PTIl
DlIermano CrU1: - PRo
FerrelrsLlma • - 'PSP.
JaederAlbergarll! _ PSO.
JoS<' Pleurv- lJON.
Lutero Varga.~' ... , PTB.
Novel! Junior - pSD.
P~retra Lopes _ UDN.
Plinlo Oayer - PSD.
S\gelredo Paeheeo -P8'O.
Wolfra n Metzler .,.. PRP,

8tJ8sTtTtM'OS PEU1AIIUIft.l
Arl Pitombo _ PTB.
OIJl:~hult Rosado _ PRo
J OS!! Pedroso - paD.
Lauro Cruz _ OO~.

51uln ~amos - PTB.
Vlr~1110 Correia - fSD.
Vlgo ODN.
VUIl _ PSP.
V..." - P~fI.
V,--Il rRP'
F'",rei' r!o _ Ollda e!e A&~1.1 I'tepu·

b!iaro -"
JI't~!!!ar C" P.lval~" ~('''·P'' de ,Mele
Elmnif!?' 1\11" tÍ\r""8 P Qillnta telras.

il.< 15 hOflll. na S~I. ..Bueno Brr.a-'
dâJ". -Coml:Sãn de. Sequrança -

"",~jona' "
Lima Plluelredo - P8D,- Prelt-

~ente. .



Junho .de 1953

-

-

Comissão de Inquérito. aôbre
acêrvo da Southern Lunbel:
and CCllonization Company;

(PRAZO A.T!i: 9-701953).

Joel Presldlo - PTB - presidente.
Lopo Coelho - PSD - V/C6·Pre,f.

âeni«, - .
OstoJa. Roguskl - TJDN- RelatOr.
Chagas Rodrlgu~ - tJD.N.
Saturnlno .Braga - PSD.
Tancredo Neves _ P5D.
Vasconcl:loa Costa - PSP•.

$ecretário - EliEl.' OOUVt.la.

Comissão delnqu4rito Incum
bida 'deapurar as ·ul.Isaç6es
levantadas em t & r n o da
L~opoldina RailWay

(PRAZO ATIt '.7'1l,!63)

Oala!JIo· do VP.1e- CON'- Prea;. .
dellte.

Nestor JOst -PSD -V/ee·""'·
tlente:

Stas rortts - pSO-Relnior.
Carmelo O' Aiosttno - PaP.
MacliBdo SObrU1ho - P'l'B
MonulrO Cl. Cutro - WN.
NUo Coelho - PSD. -
ReUnJbe8 tia Qlllntu·fe1ras .. 1&

lIorEl.', na sala u MIO BanQl".

Comilsão d. Inqu4rito IDllr.
O deeastr.· ocorrido'na fltra
da ~e .Ferro Central do Brasil

!PRAZO Ant 15-4-18S3)

Afaurlclo Joppen .;,. .tl])Jf - "".,.
e••••
5aturnlno Brl,1o - pSD - llIZ41tor,
Fernando Ploru - I!'S]J. -
Osvaldo i"onaeea - P':I'B.
Vaac:o' FIlhO - tmN',
Wl1Iy Frlllillch - PSO•.
Reunl/le. na Bala ·P..ulo de "011·

tio". *a tfrç ....1eu·u. âI 15 b'>l'lII'
30 minuto•.

seer,t4rlo· - t.ucflla A..JlII'lr.bo
de,Olluira

AlIZt/lar - Lfda ~~ne".

Comlsllo. de .Inqu'rlto. pará
exame da apricaçl.o dada ao
Impasto'Sindical

~ «PR.\ZO Ant 12-1·19&9)

Roclr1ru'. Seo.bra .,. PSD - ·Pr"
atdente.

BlIae Pinto -lJ1)N - Relator.
SenJamlm II'al'lb - PS!'.
Danlel'Faraco··PSD
Osvaldo lI'lm!eea .- P'I'B.
Reunill,es na SIlla ·Sueno BrinCa0"

llS quart,U.felru. u14 tlorflll.
Secr.ttáf'/o - Gilda de Aalkae·.

.pub\lcano.

Comisslo de Inqu'ritO .Jl6bre
a. atividade. da C. ·C. P.

«PRAZO ATE' 9·9;53)

Castilho cabral - PSP - "',If.
CIente.

1'ancredo Neva - p8D - lleZlltot•
A1berto8ottlno - PTB. .

-Qullherm,Machado' - IJ'DN,
JOI4UIdl vi.._. "I'S'I';.
Ne.polelo. rontenel. _. '81).' .

• ' ..'t4r1o -KatelU .ottyff
NAIldll'1fto;> . o • -': ';." ':

-·C." ......IOl'.!!ICftIco.: .~. ADtODtt
. ClIlllJJo.1felo. .....' .' - ,

Comissão Especial para elabo·
rar p:'ojeto sôbre concessão
de terras e vias de cemunt,
cações e exerclcios de cemêr
cio e indústria na faiXa de
fronteiras
CPROJ. 1316,48 E OUTP..oSi

suvic Echetuque' - t>TB .;. Presi
dente.

Nestor Jost - P'SD - Relator.
Maeetlo Soares - PSD.

'''OstOja RogUolkt ,..psn,
Reunlóes na sala ..Paulo d~ Fron·

tin",
secretário - ·Rooll.:la da ·C'.1nha

FIJueireC10 Carvalho.

Comissão Especial para elabo~

rar c projeto do C6diloBra.
sileiro de Rádiotral1smissões

EuricO Sales -PSD _ Preatd~ntt.

Bila.c P!ntO - ODN - Vic,-Prui-
dente.

Joel Pre~ldlo - PTB - Rellltor,
Alomo Arll10S - OON
Al10mar Baleeiro - UDN.
EdlsonPlIssos - PTB.
Oscar Carneiro -1'30.
Saturnlno Bralta. - PAD.
ReuliJõeal1Jl Sala. "Paulo de ~on·

t:.ln ll
t '

Secretário - Lucll1a Amarlll110
deOllvelra,

Auziliar -Leda II'Ontene!••
Comoissão Especial para dissl·

dios coletivos do trabalho
LOclo Bltteneourt - PTB - l'r,'

tldent,.
Limeira Slttellc"urt .- PiP - R"

uuor ,
FlávloCBstrloto - PSP.
Osvaldo rrttuelro .,. IJDN'.
Társo Dutr ...- ,PS!J. ,_
Secretario _ George. Cava1canU.

Comi:;sões delnqué~ito

. C~missão d. Inqu.srlto sôbre
aconteclmentolna Ilha An~

chieta' • r'forma do .Istema
p.ni~.nci,rlo

INAQOf,t D1I: Jt7STIQAl
Breno da 8119111'1. .'
LopO .Coelho _ 1'8D. .
P~1J1o Lauro.";. 1'8P: '_0 ••••

O1l11e•. OIl1m&rAel;;" ·HD.
Vle1la·~-~.· , '

OIARIO DO CONORESSONACIONAL:

-'

Comissão de Emel1da à Consti.
tuição (N." 11, de 1953)
(ImpôstoTerritorial)

Al'naldo Cel'deit'a - PSP.
~enedJto \7alal1nl'es - 1'5D.
l,ludoy I1h~ - PôU.
hnaz igreja - ·(,JON. .
blél$on omeSna -PTB.
!{llfaeJ Clncw'" - OON.
Vaio-- PSD.----

Comissão de Emellda à Consti·
tuiç~o (N.u9, de 1953)

,S{jBRE PENAS DE MOR'l·E. DE
1l."NIMEN'l'U. DI!. O()~E'lSCU ,I!;cE
CARArERPERPÉ'PJO)

Ant.enor Bogéa - OnN.

AntonIO pelxo~ - UDN.

I:lenedito ValaClares - E'SD.

Brochado da Rocha. ~. PI'~.

Ooooy Ilhn_ PSD

Castilho Cabral - E'sP •.

Çarvalno t;eLo - 1'50.

COmissão de Emel1da à Consti·
tuição (N,~ 10, de 1953)
(Justiça do Trabalho) .

.JU:::;·UC;'" 00 .1'RA.IlAJ.oHO).
A:JIl~.to Meira -.P5D.
eror.naao...oa Rocha - 1>'l'S.
Clrdo J umor - PSlJ,
lJllllt~ JUhIUr- UDN.
E.'urJco I:llIJea - PSIJ.
Mour" Reser.ae - l'SP.
USLOJIl RoiUbkt - uus,
lSeCI'et2.I'IU - Jose L.ijdrlgues de

SoUsa.

Cómissãode Emenda ~. Consti.
tujção~ ·(N.1l12, de 1953)
(Impóstos sôbre .~ .:,das e
consignações)

banLllll coelna - PTB.
!rIS M.eln.bel'S ;... OIJN.
~Ilialndea Plntll - UDN,
~annie. SaneIO - PSP.
Paulo Flew'y ... PSD.
'lancredo Nevei - PSD.
UlIsse. OU1mlll'âel ~ paD.

Comissão Especial d. R.forma
doR~limento '" R.estrutura·

.çâo dos Servlçol da CAmara
Vieira UIII - P'l'B - pr"usent,.
QuUberme MachlU10 - tTON -Vi·

:'.Prrsutllftt' •
celao .pe~..nha -' PTB.
HeUo cablt - PRo .
1..opo '. ooe11i9. - PSD~
Menottl .cal PtoulU8- P'l'8.
MonteirO <lI Oaítro - aDN.
lSUbltttulilolnt.e~lI1tnt4p01'070.6

BoDJfa.clol. '. .
. OIvaldo rrlrue1ro ..... ·Ul)N. . -

1'lrao DUtra - PlD
Wllaon· CUnha ''';'' P8P•••
Vago.;.. I'SD. ' "

' ..."'"tarw..;"'uloW......
"u.rl~ ~ ~~'-"

Côlmissão. Especial d. Cinema.
Rfdio e Teatro o

Brlildo TlDoco ':- PSD -,,.'Il.
je"t.. .'

..oI~ BonltAclo - l1DN - Vfc.
PtIl,lde1ll••

"ale aomero .. PTB - Re/ator.
fl:Urlço ~lea _ '!'Se,
FláVIO CUtrlott. - PSP.
"orlfe Laeer<ll - CD~,
Pinheiro Chasaa ...PSI),

sectetl1r1u - L.llc1ll.. AmAr'ln:1o
c1e OlIveira.

A !lXitlu, _ L6da ."ontea.le.
Dacei/ogruta - R.OlléJla lIe Al·

lllelQI ·Uma..

-.-'
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Paulo Mal'~:Jh~o -UDN.
R:lUl .E'ilu -PL.
PlllllO Coelho- Pl'B.
Oii'''aldo F~nõcca- PT3.
Vúlter Sá - ·PTB.

Comissão cieEl11enda à Consti
tuição (Ns. 7 e '1 1-A, de 1949)
lRt:l'.IUNERAÇAO D_'\ LEGISLATURA

ESTADUALI

A:berto Deodato - (JD~ - Presr-
(leI:: e

TaJ·8o. Outl'" - PSD - Relator•.
AZIZ MUl'un - .PTB.
Lapa Coelho - E'8p.
Moura ~?enQe - P8D.
1'11l11elJ'C chasas - E'SO.
secretàno - Elllls Gouvêa.

Comissão de Emenda ã.Consti·
tUIÇi.O (N.02. de 1951 )

(PLANO ECONOMICO D_~ IlACL<\
DO PARAIBA DO SUL I

Oscar Carneiro - pSO - PreSI'
ciente,

RAlndon. Pacheco - OON "- Vice·
Pre~lcente.

Tancredo ~e\'es - PSD - Relator
MlurAudl'1I - ?TB.
(.lOQoy Ilha - PSO.
M~ura Rezenae ,.-. PSP.
RaImundo Padilha - . lJDN.
8el:retario- Dejaldo BanCle1ra aól~

Lop.U.

Comissãode Emerda àC011Sti·
. tuição (N.~ 3. de1g51 -

do Senado)
(AUTONOMIA DO DISTRITO

FEDERA!..)

Heitor Beltrlo - ODN _ Presl·
de.nte
, A 10050 Ârtnos _ lJON' - Relator

BEnJamim farah - PSP.
·Eurlcc Sales -- PSD,
Firman NetO- PSD.
Joel' Presldlo -P'l'B.
Men~s Ptmente. _ pSD.
ISub~tltuldo pelo. Sr. Joio Ramal,
S~retá.rio _ DeJaldo &\nelell'a GOII

Lopes. .

Comissão de Emenda àConsti· .
luiçãb (N.o 7, de 1952) (AI·
ttiraarts~ 25. 94 • 124)

Carlos Luz - .PSD - Preslden~.
Moura Rezende - PSP -Vlce-Pre·

Ildente. .
Alberto Deodato - tJDN - Relator
Carlos Valadares - flSO. .
Làmelra B1ttencour~ - PSD
LÚCIO. Btttencourt' "'PTB.
Osvaldo Trliu~iro _ LIDN.
Secretário _ JoS~ Roàt'iSlles de

$oUla. -Comissão de Emenda à Consti·
tLlição(N: 5,de19S2)

CCRIAÇAO DE TERRITORIOS
. .' F'EDERAIS. . .
Plores da Ounha - UON - Vice·

I'reSlC:lente.
Artur Santos - UDN _ R.elator.
33enedjt~ Valadares - P50.
Ffllclano Pena ... pRo
Paulo ll'leury- PSD.
ReUfll6e! na Sala "Buf'no Branl1l\o"
Secretllrlo ~ Gilda de Assla Repu·

bllcano. ,
Auxl1lar __ Rivaldo de Melo._.

Comissão de Emenda à Constl·
. ,tuiçio· (N,O 8, de 1953)

(YODIP'ICACAO 00 ART. 18, I 4.'
.. " DA .CONS'l'lTU·"AOI . ,

~orode MendonCa -PSP.
, .Jl'rota· Aguiar. - PTB.

oodol Ilha' - PSD,
'. Jllme .Arl610<- .LJDIq.
'.. .1011I ROma - -PSD, .

·~lldeft,paeh~a··_:·UD!t.
'Z'aDot.do. H.,,,,,;,; f.BJ),.
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:Atos da l\I~saOUvelrl 3rtto· _ pac - Belator
f'Tanc1aCo Alular - paD.
tlaMul Carne:ro - JlSO,
Leandro 6.1lclel - UON.
C&lI.r Carneiro _P30.
Manoel NovalJ ;.. PRo
Secretário - José Rodrlg1J~.

Sousa,

Comissão de Inqu&rito .abre
aS Empresas Incorporada, ao
Patrimônio Nacional

RESOLOCAON.· 299, DE 5·5-1153
Ulisses Lins _ PSD - Pres'denle.
MaurIcio Joppert OON VIce-

Presíeente ,
Oswalao Fonseca -

tor·Geral.
Lopo Coelho - PSD,
Lucllio Medeiros _ UONo
Muniz Falcão - PSP.
Ostoja R0ll:wkl - UDN.
rara.> Dutra - pSO.
Vi~lra L,N - E"113.
Reumõ~ na Sa111 Rê:;:o 83rtO!.
Secretario - Elias Qouvêa,

~cmissão de Inqu'rito
Os JOIOS de Azar.

RESOLl.1CAO N.~ 302 DE 6·5-53

LalaJete Coutinho - 1I"0. N. 
E'l'e.iloente.

OSvaloo Fonseca -PTB - Vloe-
P!esideDte.

Tar30Dutra - PSD - Relater.
Adan,] Barreto -UUN.
CIOc1omlr MiUee, - PSP.
Helio Catlal -PR,
Menáonça Sra~a - PTB.
Menezes Piment el - PSD,
NapOleAo'f'ontenelle - '1'.
Ralmul1do Padílhs - UDN.
RO(\rigues '5e:l.bra - ~SO.·
Secretário - Matheus OCLavlo Man

.:Iarlno.

Comissão de Inquá,ito .ôbr. as
transaçõe 3 realizada•. entre o
Banco do Brasil. e .sempre·
sas .. 'rica.S. A.". OIEditor a
Oltima: Hora" e "Rádio Clube
do Brasil" .

RESOL.UÇAON," 313. DE 3-15·53
- CI.IiLllho CAbral I'S&" PrOIlI·

clento.
Alencar Araripe- UON

Pre.~lclehte ,
Eurico Sales - P5D.
FrDta Allulllr - 1"1'8 - Relator,
Guilherme. Machado - OD1'I.
UlIssea Ql1fmi1r~e,. _ PSO,
Ulisses Lins - PSD ISubstituldo em

25.-6-53 pelo .Sr . LeobertLJ Leal,.

moraís.: . caritativas, as.<;i~tencbÜl •
educacionais que a fé exercita. [lor~

O Presidente da Câmara dos Depu- que sàbíamente as encoraja, A cli1u.
tados resolve designar o senhor De;:>u- sula. do Elltatuto Clvico garante a 11.
tado Rui Santos, Terceil'o Secretál'lo, berdade de crença, o C/UI' não quer d[
~al'a. presidir ao Inquérito ~ôbre C!~ zer que declara guerra à crença, .EI11

ae latos ocorridos hoje no Palaeio '1'1- síntese; o Brasll não ignora. Deus,
radentes de 9ue particrpou o senhor porque se colocou sob sua proteção.
Deputado Jose Pedroso. Para comprová-lo, não sâo necessauos

Câmara '!os Deputados, em 26 de esforços de dialética. nem os doutos
junho de 1903. - NEREU R.\~lOs. suplementos de autores, naciouais I't

alienígenas, além de uniformes dem.
Atas das Comissões sões [urísprudencíars, Fa1c poL' tudll

Comissa-o de Conslituiçã.o c por todos, e fale conctustvamente, O
documento legal máxírnn na Repúblt..

e Justiça ca: a ccnsutuíçáo FederaL Logu no
I\EL.\IÓRIO preâmbulo, que na lição umrorme dOIi

monografístas é seu epítome, SUi\ sin.
P'l'B _ Rela O Projeto n,02, 347 d(' 1952, oriundo tese, o transunto de sua ess~hc1:l.. o

de Mensagem do' Poder EXI'CUt'I'O, seu pórtico - o povo brasüerro, nas
propôe a concessâo dcum auxíl', de pessoas de seus representantes, é (,U.
Cr$ 5,000.000,0:> para as obras da :eu· tícamente colocado "sob li. proteçâ?
silica Nacional de Aparecida. de DEUS". EnuncIemos dispO,'ltivoll

A proposrçâo mereceu Parece!' favo- que amparam a fé e. seus empreeudr
rável do Relator na. comtssào ele 1"1- mentos sociais: - O art , :l1,n.· IlI,
nanças, o operoso deputado Artur Au- estatue a cotabcracão entre :.t Igreja
dra , Na. aportunidade rta discussão. e. o Estado "em prol do interesse co
este órgão regtmentaí aprovou Reqlle- letivo"; õ mesmo art. 31, agora 111)

rlmento formulado pelo nobre Oell'.l- mcívo V, íeera "b", tnterdíz aUnl!l.Cl.
tado Alde s.amIJaio, no quaí ll1úaJ7a Iaos EstadOS,. ao Olstl'ito Fctiel':ll e aos

sabre sôbre ia eonstítueionalídade de au:a- Municípios, "lançar tmpõsto sonre
Uos como o constante da MensHogcrn templos de qualquer culto"; o art,!gl)
em causa, espeeiücadarnente por ~'Wll.U, ~ 7,°, ao postularmnd,) que a
OUtl'OS semelhantes fornm rtcusados.llIberdade, a inviolabilidade dt' eren
sendo Clexllediente encammnndo u j ça, reconhece' ímplicítnrncnte que ela
esta Comi350 para seu competente é livre para vivere não pai':' morrer,
pronunciamento. admítíndo, assim, com rua extstencia,

R R 3. Iaculdade de auxil1ar-lhe,nâo o
P.' ECE culto. mas a adrnn-ávet ação sociaí

Quando se quer suspender os traha- contingente: aineJ:\ o mesmo are, 141,
lhos. parJamel1t:l.res nos clla:rJ~,lo.;; 11 7.', admitindo que as I\sscci<lçÓ'JS re
"dias santificados", conceder cl:,)ner,'-ligiosas possam - adqulrl:-, possuit'e
çíics fiscais.. ou allldlíos ~~l'll en;ldml~:s. :l-ansmitil' .bens, 'desde que ".adQllirl
l'eli:;iosa3, a fim de que ':!<l\ttqu am s~us l'am pel'sonal1dade jur!dlC" .na lúrmll
templos, efetuem con~rcssos cu uescn-1dlt lei civil" larts, lã e 18 doCódi"l)
volvam. S143. a:umrál'CI. progl',:maçao CiVIl.!:. o "Al't: 166,1110.150 V.' dCClf.'I'."o.
social. lI'rOlll?e. rÍ\Plda, a argUlç,w tl'e- do peremllatOrlamente que "O Cllsmo
quente e unifol'me:- Im,J'J:i!;IVU1, religioso constitui disc!]'lina cio; 110
porque Inconstitucional. IlUla ·;~z que rárlos da secolas oficiais". Sill:e"!ll1
no Bl'asi! o poder polltlco e olespl· nessa copilaçâl) juridica, os. "!Ii(ls san
ritual estão seoaral105 tos", declarados pOl' lei f~riado~ nlt

E são convocados, pura declaral' Jl1- ctonais, e os "dI9.s santit':cndot··, cori.
1'Idicalllcnte InéompoBsiveis ~)rr':JOSI- sidel'ados "pontos faeu.!tntiv'ls" l)or
çõesconl a ementa ora em Cat.l31. os decreto executlvtl. Rccor:l~-se o dea
segUlntes tcxtos da. ConstitUlçüo F'c- csnço dominaI, oficialente ac!,otaCli) .•
deral: de inspiração evallgélica, A oS(,J iMilQ

"Art.31. A Unl10, ao~Estat1os. a') penct.ular. que é Ulna constante n.
Distrito, Federal, e aos MU1I1C:PlC5 ( mal;chada história, tamtlém· lItJ jJrG.
vedado: . cessou na fixação da. po~jç~o, 110 Sra.

II ...: estabelecer ou su\)ven~lOnal; 511, da Igl'~ja Católica ft'~nte,:l<J Els·
cultos rell&I080S, ou emb;u:açal··llle:l 'tado. De "i'ellgláo do Impérl,)', ro·
excrcicio;. .. . . . mo .proclamava. o nl·t 5,· da COnBtt·

III - ter r.elação de allança ou de· tulção Imperial. cedendo ao f!UXl) titl
pendência com qualqucr culto ou Igi'C~ violente impacto de l'3.lClzaçao, nos

Vice· ja. sempreJuzo d...· Colábol'ação l'l'tl· Ill'{)dromoa da· Repúblicll,\)II.&aOIl II 1Il!l'
proca em prol do Interêsse Cl)lct'vc,;: trat,ada até com !1ostilid"de, em cam

Art, lU, 1 .. 7,· - E' tnvlO:.3.\·el ;, panhas l>ilotadasllelo~.COI'UCWo (lO

111lel'dade de consciência ed~cl'ença poaltivismo e da. m:t.çonat'la .03 1\19
e IIo8segUl'ado o livre eXet"ClclO dos l'!II- nlfest08 . dos Partidos RepU<l!le3lln,
t08religiosos, salvo o dos que t~omra· Brasileiro e Paulista, dI! l,a70. pr()
riarem a ordem púlJllrn Oi.!. u~ I:Nn.~ metendo que a ordem. tem;>Ofl\; ser'.
costumes. AS llssociaçõ~!I. r~ll~lcsns nd- extremada .da ordem extraterrena.
qulrll'ão . pel'sonalldade JUI'idlc:.1. nu eoncl'ctlzaram-se no d~("rN'} I'ililubll-

Comissãod. Inquêrite, sôbre foí'ma da lei civil, c:>.do n," 1l9·A, de. 7 rt~ JaneIro .l1e
operaç5es .de' créd.ito r&aliza. Art. 141, § 8,° - Por mo~l\·o. d~ IS9a, ,Sabldo e que 110 c~so "sub spc('le

convlcçâoreliglosa, fllo9'lf!Cll 011 po juris". os e011slituintesdt.' lMIIl. a\1()·
da••mtre a Banco do Brasil litlca. ningUém ser; prlvaáo de lIe- tsram .colno parndign,\a a C~\rta. 'Pu
S. A. e empresas de publici~ nhum dos seus direitos, s~lv<l ..e 11. lilj,lca nortellmeric:tna, q'Jena En"~I1J"
dade falada e e· li·erl'ta invocar. para le eXilntr de OQl~:lação, aditiva O.' I diz isto: - "O Con~"l.'~s(J

el1e:lrgoou sel'l'lçO ImpronO pe1a.-,.JeJ nãopodera. 101'1111111\1' leI nl?um9. r.~rs

a.6:S0LO"'AO N" 31~ 3· .. "3 aos brllsilelrosem geral, nu l'e.::usal' estabeleceI' uma reli2Hlo nu illtt~rrtiz~l'.
... .' , Da: _ ·u.o os que ela estabelecer em ~ubs.ti'I1~';~!.' lhe o livre exel'clcio'" Por. co<"'i!nr:a.

AlenearArarlpe - UON, daqueles deveres. a fim de. :ltl'll!tr,r.o cxemplo con~lc1o na Pátria d~ J~f.·
Castilho· Catlral -. PSO., escusa de consciência.", . . ferson. devia e drve anit"g:\m~lIw :..&.
Frota Aguiar - E"l'U, Convém fixar logo os limite.. cl,\·1I I1lrar o respeito e, 01:>.19 do qu·! lS~
Guilherme Machallu - UON, de: _. No Braall a tgr(Ol~ "8ta .. Jepnra· o encorlll!lm~f'to ot!cj~! àll 1:t:t'1!~'·S·
UIi~~(O~ GUlmarAell • PSU, d:\ do Estado, o pol1er eclcSSlastlCI.J es ta~ôe' r"lIglos!'.~ A~:::ert/'t:>. r:om l·""'!·

•UlI~el Lins - P5D (Substltuldo em t:l.l1p:uotndo do poder sertlll\!'. II lu dão Carller '_~ R~pú"lic'1 I\m<:'Í'tll,p'.lt.
2J·6-~3 pelo Sr. Leobel·to Leall, rladiçiio divlna é dlstmta. d:\ ji.ll·IRd; '101. IIl, .p:i.~s. 4GB (O ·4r,A'· f1U(''l "'i:,~.

~......' çiio civil Em suma, rr, Flr:tsll· llâll t~r1(). Mo l",:nor'1 l\ l'!;r~l11 \19. 1\.'1'~I'I'·:\:
Comissão de Inquérito .abre o h~ reltgiào oficial. Iss" eat.1 l\,rldl, ao cont,,.irl,.,. el- A'le::V"ll (O f,v--.'e- 

Llayd Bruileiro( ResoluçâOClllnente perfeito Mt18 \~SO 'làll lur.tt- II ~eu d~s"'m·ot\'I:nl.'nt;)· \':l! ..n.1n'~I'. 08
•.. . tica' a Interpretaçlo extrcll'Il"'''III!': tOc!rlS os cu!da!!os I'sra ·"I'ir..r 1)' <;on-

n.'1 297.• de 30-4·53) o.fll'1Un que, entre. nOs. n Efit.,·d'J ~\a tos de el10t:lul' e dl'r'ml·l!tr'n1.l"~t'C'1.
, .. a;nóltiao ou ateu, Ou ·.mdn mnl~ dr: !Jaralela deanl00a"·. r~~"e:'wa":\ o-

,.PRAZO·ATE 30~7-53 queUllo:é hoatil, é ·eontl'n a l'ell~fão clássico' Bl'ycé. alie !l1e' f.IN·lt.iellsmLJ
Abelardo· Mata __ PTB,. A .~el'dade. hlstól'lca. s:Je!~.l e· ~onnl.. '1110 .itnpede. Midel1·rlrt:,~\·~ ·y;m:cI'p",
Deodoro Mendonça ' -PSE',tuelonalémuito outr:t:n.Esta10 'bl'a' ClU~ '~ca(lRCàmara do; Cn"':I':"!I~'" te-
Le6nld.... Melo~paD ...~ sUeli'o. 'tl'enteaos eult:tl é 'l~\ItI'O n\laum -e:lplt::lOl" aull.' ~P:'-'.~s il"'"lo.
'N~t.o ·CatnPt'I('I .. __', UDH, nllfl'nio"lacl'éu-: ~. tm"'·!I rC':lI,. ,,\~,,··'n~I,Sl'! tnlclAm ·enJl'\ 'oraca~", ;0<:1'\" . ario.. ,
t1Ic.' CarneLrll ';.·..··PSD.·· fmplo:' nio~'lndlfcrcat"às'pr:\tlc"r·dé;iois',\U>eoU\clta.>; o,'prealdcntellrd..

Comi-do delnqu6rito.al;re
responsabilidade da autorlda·
dO? policial em fatos ocorridos
no.presidi , naval e outroslo·

e"i.
IRI!:SOLOCAO N." 210, OI' 15-12-185:11
Brlgulo 'J'lD~_

CelBo . peçenha - P'l'B.
Teoilrto cavaJcanti - UDN,

ComisaAo de. Inqu6ritolôbre
Instituto do Aleool e do Açúcar

(PRAZO ATt 8,7-19531

Leite Neto - PSO - Pt"tt'f1te
Joio Agripino -OON - R'Ultm
Buae PInto -UDN.
L.eotlel"'lO Leal _. flSD.
Manh'á.~ Barreto - PSP
Napoldo Il'onteoi!le • -.aD,
Severino Marli _ .. PJ'B

SeCfelal'to - L.u<:1l1a -.marInho
40 Oliveira.

Cominão de Inquérito para
exame das operações da Car
teira de Redescontos e da
CaiKa de Mobilização Bl\n~

cária.

(PRAZO ATE' 9-9-53)

. Adolfo Qentll - PSD -PrlJidl~te,
Fernando Ferrar!· - PTB - Vir.,-

p, c'ldl!nt~.
ftanlcrl Mazzllll. - Rela!o,._
Jll6ê Bonifácio - 001'1.
~_1~nhãea Barrete -_P8P.
Osvaldo coa ta - PSIO,
Pereira Lopes - UDN.
Reuniões na Sala ·Paulo de Plron·

ttn",
Secrett1rto - Edua.rdo OuJma

'l'lies Alves.
Auxilral- Lecla R'on'.enele
Dactilógrafo - R'6á!la 4e&l·

lIlell1a Lima.

::::>missão de Inquêrito i&bl'8
o Departamento Nac.ional de
Estradas de Rcdagem. etc,

PELo\ZO ATa 215-8-1963'
Carloa L.uz - PSO - Prlllldenlt,
Vice,Presidência - Vaga,
51110 Branc1 - P'l'B - /telator
Dolol de Andrade - ODN
Goáo, !IM. - pSO.
Jollo Roma - PSO,
Plácido Olímpio - UON.
WlI.lter Si - PsP.

SeNcrário - J)eJaldo B.Lnoe:ra
Gó~ LOpes.

Comissão de Inquêrito .ôbre
. operações da Cartéir.a de Im:

portação . e Exportação do
Banco do Brasil (CEXIM)

(PRAZO ATE' 15-.12-19541

Brochado dllo Rocha- PTB- VI
ce-Presidente.

Allomar Baleeiro -'. UDM - Re-
lator , .

Daniel FaraCO _ eso.
Joio A~lplno..... UDM.
VIana Ribeiro dOI Santos PR,
Wilson cunha _ PSP.
Oliveira Brito - PSO •.
Secretario - folandaRa!ct

C. orr. ;1s10 d. 'Inqu6,ito sabrl

'o Departl\m.enta NftclOnal de.
.Obra. Coralr. •• Saca. ..

lPralÓ~ at. ;.7,185Sl

MaU~lo .JoPllen - OU"
.felo"rl: .. , . ' .. ,

Paulo" RaIllOll.:o. 11'1'8- "ic'·"'"1td.ollre, ,c.; "':.,;, ,.

. Clodoal1t MWtt· o;; ,",~, '



DIARiO DO CONCRESSON....CIO-.~L "unho de 195~

Da .~irões de graeas, por ,('zel!. dêsi~na l!~lo'{l", eonftmne Interdíz o pre- subvencionar todollasllos,ucolal, IIlU~ sando eoneedcr. pnrA .. reCeridaa
1\»1 tllll. tle jejulll e de \11lwtif!CUfínO, mencíonndo art. 21, n,o lI? Seria íte- seus, hospttaís, mnternídndes, Ô qUe obras o auxíno de Cr$ 5.000,lJOO,úU,
:Na~ je~lslatw'ns dos' E!;tml"s f:l.zt.,,- ratívu reeditar ar,ul n distinção entre sería o idear Impõe-se, dessa forma, Rio de J"nelro, 11 de agõsto de
le :.1'eces e osgo.emos re~iG;lniB ex- "subvenção.e auxílío", São palavras o esclarecimento segundo hierarquia 1952.· - Getulir. Vargas.
ilel;em instruções sbbre os lhas CC que têm hoje até definiçi\o leglll, de necessidade, matores "lmtagell~ MEMORIAL DA COMISSAO DE
CUs('l'>,;ância. relíçícsn". O Duque de além de eonceituacãn técnlco-rínan- coletlvRS como correspondência. .all OBRAS DA roTURA BASILICA
Nl)~·.lle8 ICem Aoos de Repüb1i<:a nOf. ceíra que as torna.. ínsuscet.íveís da apoío recebido, ou ainda. condlç6el N
.,·-t:tdoS Unidos) detalnn este íurorme maís mínímn conmsãc. O projeto excepiciollúis que justifiquemo tl'll- ACIONAL DE APARECIDA, ~O
........"' ESTADO DE SAO PAULO,
ele prccJoSOVa101' espeelfico:"Lollge 2.374 fala e111 "aux1l10" e nân em tnmento excepíclonul. Trata-se, j:\ São Paulo. 5 de maio de 1ge2.
ae se des.ntereseu- peíns m~lüf(sta· vsubvencãc", O quantitativo que. en- se vê, de critério de mérito, ínsusce- Senhor· l'rcsidente: '
eces :'cliglosas, éle iretere-se ali Esta- volve' será f1nuo e não permanente, tive!s de decisão pela Comissão ora
el',,) «s encoraJa e. mesmo, (l.' prol>tl)- expirará com o respectivo excrc'cío opinante, O Que é certo é que o pro- Os abaix» assinados na quallcr.d6
ve, A .1urlsprudt:nc!a dOE t,'ibunais in- Ol'çllmentál'lo.pols, é episódico. uma lcto 2,347 de 19:>2 não é ínconatítu- de representautes da Comit;são de
c.uta e sanciona Os D~nntlvos ;1 Es· vez que nüo tem o requisito dn con- cíonal nem ínjúrídíco, quer o ínspe- Obras da-ruture Basilica Nacional de
ta~e!eClmEntos· Ecleslilstil"OS, na maio- tlnlllclarle. nté dI! lJerpetuldade". como cioneuros à luz dos preceitos que dl- Apnrecída e devidamente eredeneía
r1ltb~ll1 ricos e prósperos", Peuro ensina Períro Lessa. Bastaria essa retamente regem a situação jUrídica. dos pelo Eminentiseltno Cardeal
l.l:~sa iocaítsou com IIproficlenr.la. e /I dtstrncâo para retirar do alcance da em causa, qucralnda pelo fato de Arcebispo de 5f1c Paulo, D, Carllls
ov.iet-lvlô(1l1e costumeu-as o "pur,ctum vedação cominada no preceito ma-me proposições objetívando concessão l1e Cal'melo de VAsconcelos .Motll. tem B
p"U\'lens" da mterdiçi:() r:tJllsti:llcIOnRt, -apl'O"Mlção Porém M mais, Trll- auxílíos pnra edlrícação de. tel11ploJl honra de passar às mãos de Vossa.
e-rcunsertta 1\0 estlpél1ilio permancn- ta-se de ameilt:;r culto rell~losu, estl- terem sido reeusadns, não por íncons- Excelênelá o incluso Memorial des
te rsunvcncáo) ao eUI~,o. "Ao 1l.1'I,; 11. nendtnr cerímõnías ou oficios rellglo- títucíonaís, mas POl' crttéríos de rol'- crltl~o, em que. a par de dados té.c
n ' 2 e ao art. 72, ,) 3." e 1, da sos?Não l'lol~, é li. coo,el'ac~o pe- rito apurados pela Comls!ão de .Fi- nícos rereremes 110 coníunto arquí
Constltulçl1.o l"edel'Al - m~p.riJret:l I, euníárta 'doEst,n[locarR' edl!lcação nnncas, n carência de recursos prln- tetânico e uroamstteo a serexecutu
n~estl'e - tem sido <la,l~,a frequente- dp 11m tera"lo. MaiS do. que um tem- cípnlmente, do são Iembradns as origens hlstôrl
~.ellte pelos nossos .pOIHl('06 tnllltan- pIo: 1',11a B~~illca. o eue caracteríza Diga-sc de passagem, como expec- cae de culto a N, Senhora no Brlltil
teSUnlllf mterl'retnçao. P1~'6nea c hna~ ", feklio nnrtlctlln)'iOslma e nt~ l!!~cep- tatlvl\ de. I'eciprocldade, que .. Igreja e a. bnjlOrr.ânclade Apareclda, nào
tIl noS sentimentos re)lgIO~?S d~ ,1I11('n- clOM'tI~Rte nl1xillo, Ren.lmentp~ a Católlca não se enclausurou nallha !lá e..ob o ;>OHto de vista religioso, co
Fo'! maioria da naça~ .~.r.slle:J:I. "U tTnfro dl'stlnM'l!, aprovadA 1\ Mensa. feroz da intransigência. Alndarecen- mo também, pobtico. civlco, artistico
c;,,~veda o art, 11,,n. ~ e o alt, .2, 'o'cm e!ncll milhões de Cl'uzelros ou lemente deu aomundoll1to e cristão' e educaeiollal.
§ 1-" ela constltulç",o Fo"dl'raJ c. que elez'mllhúell de cru"elros, se outar exemplo de com':reensáo e Indulg.1n- Quando Vll6!a Excelência se dignou
I!: Unlã?cu 011 Estados Sll!)lJenCI:lflC1l: l)él~ ~l11pndl1 pm boa horA. oferecida cia, fazendo milhares de cel'imónlas lecebcr-nos,no Palâcio Rio Ne!:ro,
i.:tn culco qualquer,Ja I'lmos o qU" C1UCl: '1'10 dOllto r~l""or nft Cllmlssão de rellglósaspela fellc:dade da Rainha tivemos a sus)J:cloSa oportunidade de
cliz(>r suo:'"nção,. em1'\'cg!:~:, .o têl'll1o ~nnn"l1s, o n~bre de.,ut.~do ~rt.ur Ellznbeth e do seu govêl'no, muito solicItar o altu patrocinlo de VOllBi&
Ila 1tcepç;,o, que ll~e é Pl~lnla nest.a Al'drll.n~ra con(;tru-::ão da Basilica embora Alnbos perfilem crença di- Exceléncill. no pedido que então f 01'
)lal'te~o, tllrelto publico: e ? 4U~llm ~!RcloM' dI' Al)n~ccida, Pro . louvor de Ver!:I, bem como fazendo SUa, em to· nlulmnos, ,:le Uma subvençAo do 00
:lleclI.nuLTlo .pelo Estado a" llu.a iYlela Hos~,. 5enl10l'ft APR"ecldn, Ml'll1ladn dro Inglaterracatól1ca, a prece de uma vêrno Federal em favor dali obrna da
"11. u carllte,. de ,c,olltmudade e. per- tln 8 de set"n1bl'O de ]929, "Ralnhll criança rogando a .Deus a conversâo nll.va B[ISilic:\, ,

., dA' - tltuclonal" da Soberana . A acolhida. t!(! \'ossn I!:xcelêncla RJ't',tllun e, ~~'O'Olcao cons , e PlJdl'oClra do Jl"[\sil", padrond,,· ,
;PO'8•. versa .Sll,lre a ill1posslbUldade êste l'Rtl!lr.Nlo 1'O!'. ll'!t"'eto esnecinJ. do B~slliea Nacional, Pndroelrll do essa pl'etensao tt>! expresso elUtêrmos
jUl'ioica de votarmos nllS nossas leis Pauo Pio xr, O Esta '10, no caso ofio Brilsil, mOnUmeJlto RJ;qultetõnico lI'. lJ,ue bem l'ov(-1a111 o exato cOnhecl
~r~anlentãI'In~, uma Vel'ba destInada nuidJJRl'á um cl11to mns. o lI"arecl- "antlldo pn!'lIo Pais e' seu renome 111'. menta do Chcfl'da. Nação brasileira,
a:s. desgesas no c1:\!to, ou de conferlr- mento no Pais de ma'):estoso conjunto tlstico, como beneméritos reflexos cUI~ da realldade IlI..~tól'Íca de. nossa for-
Dl<lS a ~ma rell:;-lllo es,,;;:eClals fa,~ol'e,~ arqul.t~tólllco, ol;çndo há . mais de t~ais'l econômlcos.flnnncelros e as- m~"a;.~~~t:,como"ue n.os foi dado.
tl \':tnta~ens, que se ne~nm a .out as, cinco anos. em eem. mll7lóes de. cru- s Bene as ,..-els os. titulos .excellCio. -,
O t.~Jento. e a s.ab,edorla 0.nl;:>l'esentc -_.,c'ro.", sendo. ~ue .0 a crlnta tlUst:lI'a nllls que jUstificam anuência legls. expor 11. Vutfli\ Excelência, et:pera-:;e

I d -, , 'o ,. lntll'a ao auxfll'o de de milhA d inRugUI'al' 'solclI€'mente a cl'iptll. "ftele Ruy obrigatorIamente ter alU . e "Inte m1l11óes de cru~elros, _'bstrA'do .'. Z ves e UA
v b cru,r;"ns constante. do processo a quê nova. Basilica em· 1954, por ocnllao

t1ozal' o contravertltlo tema, Sobl'C- o aspecto cler!ml,subslstem ~o no l'e se' .,. o Projeto 2.347152, ao qual oas comeml,ruçbeS do IV Centenária
le\'a, na hl!Jótese, o ~ntendlmellto. do enJ!>l'eendlmento 118 c"edenclllls de alitulcão Federal, ao contrário d~ Sáo Palllll.
jllriSperito baiano, Ulllll. vez que sua lneeusável teor pll!Jl!eo de monu- de Opbl' qualquer embargo, oferece A cripta· eetl orçada. em vinte ;ni~
IljJlnlão tem gldo, de forma truncada. menta Ul'ganlstlco, atraindo e abri- como ~1'1'1ll10 e pl'ecedente seuPreãl11. Ihôes OI' .:nlLeu·us, Il\1pOl'tânc!:l. 4ue
(lU· incompleta, convocada para 0:00- (lllndo m11l1al'l!!S de pel'egrfnos e tUl'ls- bulo e seus lIl't.íf!OS 31, n," 111 in fine então Soll!lltnmos, comoconú'ji>uição
nar· a tese O)lOStll à llefenlilda .neste tas do Pais e de fora, Além disso, e 31, n," V. letl'a "b", , Inicial do Gov"l'no da República, àS
Parecer. No discurso til' paraninfo no !lel'á, como consta do. processo, m!ltrlz Sala ·Afrânlo de Melo Franco. em obras projetlldns,
Colégio Anchieta de Nova. Friburgo de IJIlíltlplas at,ivldades complementll- 16 de junho de 1952, _ Ulysses Gui- Rogamos vél1la para juntar no Me-

'afirt\1oU o orador brasileiro; - ~Ora, res. de exol'ssãocultural' e Mslsten- mar4es _ Relator, !r.crial alguns eXfnlplares do traball1ü
a condlçáo de nóll outros é idêntica, clal,muitlL!l delas. como museus cole- PROJETO DE'-LEI ".0 ~.3'~1. DE~.1-9'52 "O Monumento do Coração de Jesu!i"
:po.' êste lado, ildos Estados Unidos, !llos audit6rlos,en!crmarlRs, ,etc, " < , em que sâo nw,'dad:u questões de 01'-
Antes da ReuUblica existia o Br8Jlil; Em. suma:.o ProJeto 2.374 não sub- Rellltor: Sr. Ulysses Guimarães dem jUl'idlca qUI; 5!! relacionam eom
eo Brasil nasceu cristão, cresceu venc1onaCl1lto. ,com'" que Incorrel'la .1 :- Relatório o 8SSUntoem a·preço.
clistão, cristão continua· 11 ser até na ful011nnçllo de inconstl.tllclonnll- Il- Parecer O pl'ecloio BUX1l10 de Vossa ElIce-
hoje' Logo se a Repú1:l1ca velu 01'- d~de, pois a1\l:l1Ill. obm oue carrelZllra .IIl _ projeto de Lei n,O 2,34'7-1952 lêncla, Senhor Pl'esidente, a esse em-
Jl:anlzar o Brasil e não esnlágâ-lo a oal'a·o MlInlclplo de Apareclda, nara preendltnel1lo tãl' caro aos sentímen-
fÓrmula de liberdade constitucional, o EstndOdl'! São Paltlo e "!lrn. 1\ Unlllo COll~.~rle I!Il.Xílio de Cr. . ... " tos religiOSOS do 1108118 gente, terá co~ ,
na Repúbllca,neeeBlàrlamente hâ de beneflclos de nRture2a arfistlcn, cul- 5.000,000,00 para DS obras /lft. mo recoIl1PI'!lSl\, li. gratidAo do povo
ser uma fórmula cristã, As lnstlt.ul- t·urlll, IIssl~tencla1. econl'lmicae ,flnnn- flltlll'4 Sa.-Ilica N4cional de Apa. brllliilell'o e lIl. ~raçaada Senhora
Ções de 1891 não se destinaram a ma- celra, !leIa' arrecadArão de tributos recida. no E.~t4do de· S/io Paulo Aparecida.
tar oesf.llrlto rellglo80. mas depurA- que dlnarro1zor8-. bastando recordar. Do PodUEltecut1vo Tenho. :I bonra de apresentar a
to emancinando a relill(1ão do lullo como detalhe. flue It It'lêncla llost,1I1 de O Vossa Exeelél~I:;l1, os protestos ~e
oficial, como os americanos, pnis, A~Arpelt11l é uma da. mnl/\ mo"\men- Congresso Nacional decreta: nosso prOftlllC\o·· reapelto; I" Pe.
nos nllSlste a n6s.0 jlls de consideraI' tndllS entre todos munlcipios do Bra~ Art, 1,0_. F1Cll o POder Executivo AntáoJorge. Vigário de Aparecida
• principio cristão como elemento es~ sll.- autorizado a abrir. pelo Ministério - J; A, ees".,. Salgado. Procurador
'!melal e tundame.ntal do dll'elto bra- O relator vnleu-se do ensejo da dlt EduCllçl\oe SlIúde, o er~di.to etlp~. aeralda Jmtlç& do IIstad~ deS&)·
Eilell'o, Nestll verdade &1' encerram consultn formulada petll coml8ll1l0 .df. e1al .de. CI'$ 5.000,000,00 (cinco. ml. PaUlo. - Bell-f-dito Calixto de Jesus
tôdRB as .garantlas da liberdade e tO- Flnancas para mlnudear a tese da Ih6ea de c1'u70ell'OII) para auxiliar éUI Neto, Eng~\llleirç Arquiteto.
das os necessi.dades da fé. " Cesar consUtuclonalldade de propOslç6es "bras da conslt'uçA.o da futura SII-
Salgado, .em luminoso estudo. que como a em· exame, al"o reiterado qUI! slllea Nacional de Aparecida, em A FUTURA BA5ILIOÀDE· APARE"
const.a, do processo. focal1za com eru· são de argulçOes de Inconclllâvet~ Apal'eclda, no Estado de Slo Pua/o. CJDA,TEMPLO NACIONAL DO

; dic;ftoa mntél'ia, Fi.xados os orcssu· com o Texto SU1Jremo,AIl!\m. 11 Co. Art. 2,0 Apl'esente Lei entra em BABIL.
l:Ostos, inclusive com n endOsso de mlflsáo· de Constltuicao e Justlçafl- vigor na data' da. sua ·I)ubllcação:re. Ninguém .de boa. fê poderA. negar. a.
autoridades eue pontlfleam n9. lItera· liarlÍ seu entendimento. que re\!lmen- \'ogadu aa disJ)oaiçOU em ·contrário, Influência do crll!tlan1smo n.a fonna.
turn. .1ur!dlca na.cional e allenillena, talmente lhe compete com excluMvl- MENSAGEM N,n296:S2 ã d 1dad I
c:onknstemos o .Projeto 2,347 com os dade no Pllrtlcular. Excelentissuno Senhor' Presidente t) o li. Ilaclolllll e braal eira.

, '. ,da Câmara dos Deputado.: Foi l\ cruz o primeiro slmbOlo de
,dlsposltll'OI do Estatuto Polltieo dls- AtestaI' constitucionalidade do pro- .A ComillSão de Obras da futura civll1zaC}ão I!l. ele crença que .&e erlu~u
cipllnadores da espêcle, A Ilmples ,leto, Ineonstitucionalsserlllm,. quan· BUllleaNl\cion"lde Aparecida, no em tel'l'U pátrIas, na alvorada da
leitura de lua emendo. comprovlI Que to muito, !Ia rejelç6eB a preposlçõel Eltado de. SIiO pauIo,no anexo me- de.coberta, eomo. testemunho de
O mesmo não estabeleee llunlquer semelhantea do nobre deputado AI· morla! solicltoll pllra. a referida cons-' nOlla Integt'açãl' na eomunidade dos
culto rellgloso:nlIo fixs. "relacllo de de &.mpalo, o que lhe IUllCltou dúvi· tt11ÇAo, segundo Ie verifica pelai fo~ lJovos.cristãos Foi" IOmbra da cruz
llJIança ou de"end~ncla com Qnalfluer das .motlvadorall do requerimento, que tOll'llflas dos projetos rOlUltantea do. que o 1Sl'asil,r.lISceu, cresee~ eVOlul\l,
eu1toou Ilrt'e,IIt"; nlo vulnera 11 In- originou li consulta Il6bre a qual 1\ IIlbllm que aCt'mllllnha • pn!lIent.e; NOSQ fislon·,;-".. moral, Clt atribu
vtolabllldadt de ecrencll, nem o "livre OomlssAo deCOlUltltul~lo e .Justiça assumirá I) conjunto felçAo sractosa wa eSllecl!!cos d.. nollSll familla, o
exercido dos cultos"; Clnalmente. !oi chamada. a fs.lar, E no partlcular,e. por iS80. dl~ln de manter a tradl~ cII'.ter de nCI!~l\ sociedade revelam· 11.
nAo clssa nenbum direito "01' motivo a Inconstitucionalidade 'decornr11 çlo I·ellglosa· que IIquelabUlllea te- preseITÇIo de um lubtrato Indelel,p.1
de convleçAo rell11losa". Parece. lIS· nio do delTespelto aos .prec:eltos flS· presentll Plh·.lO nOS1lO povo. que se cl'llIt!\llsQU no Amaio dcno.am
mm; .lncont.est i vel aue A urooosiçlo peclflcos iranaIadados para ~ste Pa· . ,Em face do -exposto 'e, ainda, aten- 1JJdlvidualidnd= e que tem IUI. ratseI
2110 ,configura qualouer avravolIOfl recer, e sim. pela delObedlancla ali crendo,. quo RII OOvarno cabe manter,. DO orIstla'llSmo,. .. ..

,artl'OI:I1, !li. lIetn. e art, ai. 11 mandato da IRlIaldade. Pondere-te, .Ci meS\11O Incentivar, li tradlç6el crta-- DeJConilllcer elSll realidade bistórl.
' .• tl ',0, QuantO' "lnterdl~6ea nalee no Caso;'que oEltaclo nlIo dIlIo6f de tlI. do. povo /Jrulletro, teJ1JSo.Jloara ela ·e " 111&. InUUdiVel-ImpOrtAnd.
dellCl'ltol,. p~nte·1t .gONl:, .... Men~ recurSOl:'Para auxiliar ~ ecmat~ln 4e aubmem- • ll8IlIllderaçAo do Poder 1101. dutlnCls da lTaolonaUdad.~lIerl.
eateIIl IUbvtnclona atawn' '''culto re~ de t6daá. RI Il1'ej.., ~o ltio 1lOd' .Leslslativo' o anuo. projeto de leiYi· atentar eonlra lo evldflldl.
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Trê. grandes nnves convernr-m
"ara o altar, e uma arnní» na ti
de arnbuiatóría se estendera p"r
todo c perímetro Interno do Pdl
ncio, torrando possivei, em fj\llu.
quer clrcunstância, a couiumca>
çãoentre a. divezsas panes'tu,
Igreja, A divlsáo 00 COIl.1Ul'.tO
nest-· tre. grandes naves conver
ger.les para0 centro tormanno,
como que, tres .L.p'e,IBS, visa la
cintara símuíteneidace de rem a •
nas, bem como colocar a mua
grosa Irnagera reiauvamente per
tode todos (J! rters. Na nave lie
amcuntcna se revantarãc J10ta
~ um altares-monumentus renre
,cntando os Estados nrasiterrus ,

O ponto de ernzamentc dos dois
elX06 prmclpalS do templo sarrao,
como uma cruz de sa!1to Aoare
sooreposta a Cru! grega quatro
grandes capelas chamaoas Cane
laa dos Sacramentos, destm30.U
á· admin~trllç!o' do Batl~lno. da
Penitência, da Confirmação e dO
Matrinl~n.io.

A capela de SS. Eucanstla, co
cocada na .l)~de,comp!etara Posta
nova d~posjçào. Tais Ca;le;U,
além de. sua profunda Slinlf1"a
çlol!túrg!ca, terllo pr.l.tlclment'
a finalidade de racrlítar • ad:lll·
nlstraç'o d06 sacrlmtntoa ,PAI
emb&raça.r a liberdade de ~Vl

Inentos no interior do Templo.
A cripta, Que terá Ulna plallLa

Idénticaà Basllica Supmor llbl'l
gará 0.1 serVlçOl nlo rigorOo5amen
te relirJoso! do Templo. &l~m lia
Capela destinada ao sufr9.gu, l1..'U
AlmU do Purgatório e reserva
doa santOll Oleos da Extrelll4·
Unção.

Externamente, um grande p6r.
tlco servirá par. as proce"'ões e
cortejos litúrgicos e fara todo o
circuito da Sasiliea.

A tOrre mO:nur.lental localiza.
da ao lado ela Ba~illcL abrigara
o carrilhão ~ ll.erv iços anexos dI)
TemplQ,

CorrespoDdendo l tOrre pre~e.
se uma pequena capela destl:lac:a
às velasvotlVIII e ex-votos ~o.

peregrinos, fora do recinto da
Igreja, mas . dentro do conJ1l:lto
arauitetõnlco,

O IUlJecto externo do ed1flcla;
nas suas grandes massas e uma
resUltante de sua dislloslçloJ !%l.
terna. seguooo a tradiçào da ar.
quitetura litúrgica, Sua m~~a ,.
SU&8 linhaa. areul tetélni~8.!' m~;n.

r3d&8 .na arquitetura. tradlclonill
da Igreja. impõe-se pelasotme
daele e nObreZa de. formu, ~mt.
na o conjunto' a grande ct12Ul&
dourada.. que marcará: local or.d.
se erguerA o trOno da Padroeira
do Brull,

O partido ndotaefo na composi"
çlo arquitetõnica da.s facllaClu
e Interiores permite' o desen,ol
ViOlento de uma decoraç:i.o. pláaU
ea clrlCterlstica doa temll~
atual.. .

AI obras.da BaslUea, Incluslv.
06 anexos, toramorçadll1l, na m~lI

de clll(O anOl, em cem m1lhõellCl4
cruzeiros. preço Que.evidentemellte
ser" escedldo, • te o término da
conatr1.lçl\c, So a cripta cusLará

IUVAÇÃOIlO SAIC'I'IIÁIl10 lllICInDADI
DE BAstuc.t

, A importância de Apareelda. como
mdica da fidelidade do povo brasilei
ro ao culto da Virgem Maria, arden
temente preconizado pela Igreja. le
VOU a santa Sé a conferir ao tradicio
nalSantuárlo o tftulode Baaillea
Menor, Eua alta dignidade foi ou
torgada por decreto pontificlo di! 2g
de abril de 1908, .

PAllIlomo Do BIlASIL

No dln.B de setembro de 19:211, reu
nidos em Allal'ecida,comopal'ticipan
tes do Congresso Marlano. v.inte e
cinco arcebispos e abades
e váriO!! prelndos, durantê ll. missll.
campal, foi Nossa. senhora Apareci
da aclamada pelo Clero e pelo Povo,
..JrI1!nlr.a e Padroeira do BrasiZ" ,

A.ratiticação déBse 801ene pronun
ciamento veio por decreto especial do
Papa Pio XI, proclamando a senhora
AlI8reclda, "Padrueil'll da Nação Bra
silel1·a.".

"tsBe padroado - escreveu um
artlcullst. - 1rla ter uma mnsa
gração única -pela aprovação es
pontlnea do povo ao ato da Santa
Sé.

A eapltalda RepdbUca, e~bec;a
e repre.entante de Uda a Nação
brasileira, queria. como llum "le
blllcito eapontlneo, demonstrar I
sua devoção e amor a NossmSe
nhora Aparecida. l)roclam.ando-n,
por sua vez,. Bainha' ePadroeJ.r.
daNação".

Condulida a Imagem por· via f~r
rea. e1l1 triunfal percurso aM a eldade
do Rio de JaneIrO, af .0 povo lhe proa
tau o leU preito de VBllallllem. em
memorl.vel cerim&1ta civico-rellll'iOla,
alliBtida \)elo.Presidente da Repúbllc.
NúncIo Apoatólleo. prlnclpes da Igre
ja mll)l.tros .de atado, corpo dtpl(l'.
mático. altft8 !latentes ml1ltares e efr
ca de um 1l'lllhAode lleaBOU,

I!lra a na~o braallelr!' Que se con
g"-cara para aclamar a lUa .Padro
elm.

fié.Is , Não são, apenas" ,o. habitantes r A atual igreja de~tituídlt da gran-]
dali .redondeaas, mas oeregrlnos vln- díoaídade earacterístíca das basílicas
dos de íonstncuas paragens. e desprovida de maior valor artístico.

Aparecida torna-se um centro de é notoriamente exígua para acolhe!'
atração espiritual. Surg:e a primitiva as levas do romeiros que afluem a
capela, erigida pelas mãos pIedosas Aparecida 110S días festivos.
do Padre João. Alves Vilela, no alto Essa carência .de espaço não ~6
dD Boa-Vista, "reJudlca as certmõnías do culto, co-

Em 1745, no alto do Morro dos co- mo também, não oferece Qualquer
Queiras, inaugura-se, fruto ainda nos conrõrto aos fiéis que após lonzns ca- '
esforços do padre Vilela e de seus mínhndas, buscam um ambiente de
paroquianos, a primeira igreja, que tranquílidade parn resar aos pés da
u'ia transformar-se mais tarde, após sua Padrceíra ,
vánas reformai e ampliações, no atuai E'. de acentuar-se, também, Que a
templo, solenemente ccnsagrado em Tgl'cja, na pequena pl'l',a onde selo,
S de desembro de 1888, CRUza esta circundada de estabeleci-

O culto da. Aparecida expandia-se mentes comerciais de todo o gêncro,
sempre maJs,·na alma popular. "Nos- loja.s de armarínno, bll.zareA, empó
S6. Senhora da Aparecidal_ escreveu rios .hotéís, r~KtalUantes.E. de mts
um cronista _ tura com 03 automóveis ônibus e '1<'

é na bOca de nosso povo, lima minhõeA que atravancam. o llJ,rg~,
interJeição. tio familiar e corren- vendedores ambulantes, fotoirafca, b.
te, Que há de ficar como a ssu- lheteiros, mendízos.
dação "adeLlll"', incorporada. à. 11n- . Uma feira treptdnnte, em lugar do
lUa do Il:lls" _ ambiente de misticiBmopropiclo a

A coaOAçÃO DA 5AGAAll.l I:l1AGnl lneclitaçlo e li. prece,
Atendendo a IOlicitaçl0 dos biapo& LOCALIZAÇÃO! DAlIOS TICNIC08

da Provincla Ecleslálltica Meridional A .ituaçáo do novo tempo foi ob-
do :Brasil, o Santo Padre pio X eon- jcto de cuidadolO exame da autol'.ida
cedeu ao entllo Arcebilpo O. Joaquim de ecleadlâatlca, de técnicos e de W',
Arcovel'de de A1buqUl!1'Que Cllvalcan- oanlatal.
ti, U faculdadea CanOlÚcaa pari co- Na ãrea que lhe foi reservada, qua
roar solenemente, a irnlloiem de Houa trocellto.Rill metroe quadrados, apre
senhora A.llll'ecld&. O ato litúrgico ximadamente, Iil le 1ocll.llzarltl. l\1~11l
da coroação reallzou-se com .rlnde daBMillca. edlflciol anexOll ele t1nOl
pompa, no dia. 8de setembro de 1904. !idlde artlatlca. l'eUgiOll& ou soeinl
na presença de doze bI11:l05.· altaR au, tala COlDO conventol colé;loa, museus
torldad.el civis e incontivel multldAo auditóriOl, centr08 de ulttêncll\lné·
de romeiros de diverl.. reilões do die&. abr!iOl pll'" 011 l'OOleJ.rOl· etc_
Bruil,' . COIlltam dI parte descritivll da

nova Baalllca, Ja dadll8 seguintes:
Procederâ o tempo, UIJ11 lP'an

de praça cll?tica, medindo .••• _,
2:12,00 x 171,00 mta,. noa seUl ei,
XOI Ilrinclpaia. Nesta praça se
localiu.d o altar para. ai come
morações ao 11.1' livre. com a fina
lidade de permitir a realização ele
congreuos· c concentl.'açile8 civico
relll;iosas. O nlveI da pra~a esta,
râ ~.OO mt&. abaixo do nivel da
Igreja eo aceSlO à esplanada su
perior, onde esta se erguel'a•.liCrá
feito por Illeio de .duas rampas
que enquadram a praça. e "U! ~"

deatinam: una à pedestres e ou·
tra, em nivel inferior, a veír:1I1Q1;,

A esplanada superlol' d.. Bnsl
lica abrigará. no seu aubsol'J es·
taçÕ"..a .de ônibus lnsta1açr,es t>a
nitáriu e todos Oi serviços pl\l'a
peregrinos.

A Jlasilica, própriamer.te dita,
ocupa, na esplanada superior.
l1ma área de 153,00 x 153,CC mts.
ou seJam 23, 409,QOm2,

Fora do recinto da Bas!licr.,
prevê-se uma grande avenida de
acelO, em .seguimento ao eixo
principal da. Basílica. e da pra.çll
com 100,00 mts" de largura por
maia ou menos, 500,00 mtos. de.
exte118lo, destlnadanlio s6 l\Il
embelezamento do conjunto ar
quitetônico, mlll principalmente à
IOluçAo do problema. dO tráfego
urbana, localização do comércio,
hot~1I e estabelecimentos. congê·
DeM. evitando-se, desta forma. a
aglomeraçl0 de tais ediftclo~ em
t6mo e próximo ao recinto do
templo. tio prejudicial • comum
em todo o mundo, junto a Jl!,onu
mentos rel!ii08Oll, central c1e
IJ1'sndes peregrinações. .Ar,qutte- 'lnte m1lh6eJ de cruzelrOl".
Unicamente, toma-lIe. obrigatOrla DUllXI6I1; ..D1CI:PUs DA MOVA 'AlIitIC&
• prevlaAo desta avenlela. cttIP Lotaçlo útlJprevista, mais ou m.
lerá o monumental vestlbulo dII no.s 12,000 reuou, "
Balilica N.clonal. Arta iota COberta: 17.20MO m2.

... '. Da-'U '1 ClIpel.: di1metro Interno - ,4.0..er.. • nova .. ca a arma metfllll.
d•.uma C1'UJ i'reea, com o altar Alturl- eo.oo metros,
da Imagem MilasrO&'\ .coIocado Na'M: (3) _ 2:1.00 ~.nOO met~
eutamellte no centro ieométriCO Altura _ .8,00 metroa, ..,•.
doeruzelro, O altarel.....irlem Ca~..: . .
APIl'tCida B6bre wna pJa~or- aantlsatmo - U.oo x lI,OO m.tr••
ma elevada. lerá perfeitamente COn.f1r1ll1Ç1oo - 22,00 :l 3a.oo me-
vlllvel de qualquer parte ela u:... .' .' .'
1'l'&Ja, '. . boIatrlm6r.io';' 21.00 s22,OO 'lIletrol;

Acuedordo altar-mor. em t6r- Batl.tlllll - 22.00 t 22,00 metrol;
DO da· -plataforma. d_ DeQUeDClI Na•• 4....lat .....5·
..*'-1JG'trli&lrAo & OIl.lirI.çio IAr,ura -,,oolDe&rÓl
ela ... m. 10 nieamo WIllpclil.o*..nloIYblW\tor .'

OlUOE:l!ti DO CULTO DE
NOSSA. SENHORA

{Ao'tO nia a~ crletio, maS catl'l
1100, o brasileiro tem na devoçãoC1e
~. SCI1ho"". uma' dai elCPrt8IÕO ma.!.
l'lvaa e ml10ll be1&I * sua fé,

M oOlena desae. cUlto contundem
811 entre nós, cx,nlU da própria p"
UIa. Reli1l1U. 11& ercn..'1lM. que .PeClra
A1vare4 Cabl'al troWlenaa C&ravelu
deecobtidoraii. \IDl1l iJnuem de Nos
M Senhora da &Iperança, .contiaa..
aepol4 li custódia dOltradea' francls
e&nOI Ao cor,','ento de Belmonte

Há bOU ràJÕl'l hiltóricas par~ u
afirmar qUo! .a .primeira igreja a er
guer-se em leITe.' de santa Cruz 101
a de N. 6er.hora da Graça na Dalila
emcumprJmento de piedoso voto de
CatartnaAlvarea, 11. legendária Para
aUIlÇU,

i: licito poj;, dizer·se que' o Brasi:
nprendeu :\ resa!' 1108 pés da Virgem
Sant!Ssima,

o P.\llI!OnJIlo IlACONC!:IÇÃO
O padroeiro mariona, nascic10 ~_

poncal1camente cio coração do pov",
t~na a sua proclamação o!icial 01lI.l.s
tarde, 1645, 11.-'\ provisllo regia em. ql..e
D. João IV declara tomar pOl' Pa..
droelra de

..seUS. Relt:os e senhorias, a
Santlssuna Vll'gem ~ossa Senhora
da Conceição. na fDl'ma dos 13re
Vet, do Santo Padre "Drllano VnI"

í7ale dizer que, deade easa época, foi
• Bruil oficialmente colocado sob o
jureo patroclnio. da. 1t1lie de Deus,

Em 8. de fevereiro de 1818, D, Joio
VI. entio Ill) BraBlI, criou a. Ord~m
~tar da Conceição em memória ...
M-se no decreto real _

"da devo~io qlle consagro a
J10583. Senhora da Concel~io, In
vocadApor PadroeJ.ro dêBtes Rei
nos pelo senhor Rei Dom João
IV, ll1eu Pl'edecel8or a Avó" _

A pnCA MILAGaOSA
As circUllBtAncia. extraordinârlasda

Invençjo da imagem de Nosaa Senho
n.Apareclda, Dal águal da paraiba,
alo conhecidas de todos 08 seus de
votOl.

A dMa do maravllh080 aconteci
mento nlo ~ de I'U9. reglatl'llda. no
Livro do Tombo da' Matriz da aua
ratinguetâ, De aCOrdo com ai lnvea
tlgaçõ~ de Brasillo Machado, no seu
vaUOIO opúsculo "A Ba.llIca de AJlI,
rectda".hâ lefUl'DI elementos para
• conclUir a imapm' da. Padroeira
foi encontrada em di... da primeira
qIIlnlena de.outubro de 1'M7, '. ' a lfCWA IMIUCA

A partir deua. ~)IOC&.lUCel!em-ce01 A .Decealdllde de .. CODatru1r DOJO
prodlCIOlOAque ewataram ,a fama da telllplo.~.do &ltuIack bIIlIfea. na·
SInta Aparecida, Em: tOrnIl·'daquele ctcmaL. J' li! tmp41' de 100la 4U& •
IIwI1tlde orat6rto. JI& aabult. doi pu- CODIClIincla relllk8 dói hraallelr/lll,
oacIoreI da~ 4a ttl&uacu. avolu- Mlllt.lploa liO .. rIII6ft.Que eY14eII-
ma-le, .dfa a dla, a Ireql1!ncla dQI .~ ê.. fato. .

..,~

b Dentre tU "Vozes maís autorízadaa
llUc, há SéOIUoM. veui proc!ll.lnnndo fi

'verdade 01',\ enunclada, destaca-se
!por sua +'rnn&edente 9if,mificsr;ão, a
do senbor P! esidente Cletulio Varg&.:3
que. lia encerramento do CongreSSQ
Intel'amcricano d~ .Educadores cate
1IC05, ssstrn fie expressou,
. ..A tl'l1.diçll.c cristão de nosso

IJa18 onde todos os evcnrosmer
cantes da história. estão entrela
çados a I'l~r:l!icatiyas manifesta
ções de fé católica. justifica o
notável pt:l'll1eUsmo entre a: nOSS:l
vida intelectual e a expansão da
obra eV8nJl~Ji~aóOra. nos três prr
metros .I~culos de nOll8a existên
cia",

!!"'alando na mesma solenidade
acentuou o mirUltro João Neves da
l'ontoUl'Il:'

..Se nenhum eUiero podemos
dizel' que, no Bruil, a obrada
Igrejas>! conf1Ulde comas erí
lenB d1L Piltrla, AIlIeja patro
eínou o nllllO primell'o di.. e prua
leguiu estes quatro BeCuIOll, mar"
canelo pocltroumente a nOIJl-\
Vida ea.Mllltl11do-naa emnOllllLll
enses. N~o é lIIIim um catolllll.l
!lIO de tradic;.6o, mal um ato een
IllbltUlcial d. noua exlatfnclll"
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Total - 34&,00 Inetró.... ':,"" .. :, llecil'lc8(ôetl "dotada! ne paIs", dlgl\ liber;dOll di!PC;ill· 111le OI 1~ie~~~ad08 .1Icll.l\ It "}lllblicllÇiio, nO"Diá~ío :::d~
Pórtico principal - :12,00 I 13,llCI logo cllU'A.mente fluais IIAoelN!as es- prol'ldenciem fi, inscrição; noarespeé- consreseo Nacional, daemendn S)1'"

Illetroa. pecificl'l(.õell. El;tllS não poderão, em t,iY05 envoltõnes, .em caracteres índe- tltutiva quc ofereceu 110 Projelon18
pórtJco.externo: conseqüêneía, aer .a.Jterada8 por IIlm- Iéveís e de tnmllllho1ixàdo no Regu- mero l,2()/)·1951, que "revoga o De-
LargUl'a - .7,00 metrcs, .... ples ato ndministrati\'o, mas sõmen- lromento desta lei, dos- lIe.ulntes dl- oreto-Ieí número 9.~24, de'2E tJe ·.IU«
Desenvolvimento tOtlU - &GO,OO m.· te por 'outra lei. zel'Cs: - llso eOll1ienudo pura estrutu- lho de 1946, que dispõe sõbre 111'.1'111.«

iroe. Ntste ponto, o fato de estarem con- ra,~. eacão em Letl'lls do. Tesouro NnclO'o!
.Torres: llagÍ"l.dns pela praxe l\5 espeeif1ca~ Sala "Cru'los Peixoto Filho, em 25 nlllde parte do val6r <\a8 Vemi11s de

Altura- 100.00 metros, _ ç/')e8 eonheeldas pela ~glfl EB-I - de junho de 1953; - Arloljo Gentil.. Cambiais de expcrtação", O $('nhol
.Oapela daa· Velll3 - Crt 20.00 .. que, RIem disso, receberam sanção Presidente dá deferimento ô. solicitn-

2(1.00.' . lo~al com o decreto-lei n ," 278, de ATA DA"2 • REU "AO OR,DI ÁRIA cão do Deputado Adolfo Gentil. A'I
eI .81GII1l'ICADO DI APAUCII1A 110 coÁRIO 16. de fevereiro dc 1938, pelo qual E;Z 'EN. N, dezessete horas e cinqüenta minutos

f'(IL1TlCO • 10CIAl DO 'RASI~ foram tornadas obri~at6rlas parn os R AL. ADA M 25 DE JUNHO é encerrada 11 Sessão, em l'lrtllr1e do
Quem se deUl'"r na ob!~rvl\çao de, cinlf'ntoe IIdquirldos pellls repartições . DE 19~3 adiantado da hora e COnl'oCOd:'Lpnrll

certos. aspectos earft':tel1.\t]coa dei púl:>l:call _ fncllita muito a. tareta do Aos "intc e seis (26) ditlll do mês quarta-feira, dia. primeiro de jU1)10, :.
Apareeldtl ~erificartL" por certo, que le~islndor, Entendo, por Isso, que de junho de mil novecentos e eín- próxima reunião Ordlnàrlll. dn Cori,!II-'
all se rsunem braSileiro: de tbda.;or acertado sern estender 11 todo o eí- qüentn c trê's, (19531, às dezesseís (16) são de Economia. E, para. -eonatar, eu.
procedéncllls. São hllblt .ntes do N : mente Importado a obrigaçl\o de. pre- horns.vn asaln "CRrlos Peixoto Filho", Helena coreovn de Macedo. fUBcio.
te, do Centro li do Sul. que ae eona encher as especificn,õcs nprovadas nele reuniu-se a Comissão de .Econonün. nando como Secretário. lavrei l1. rrll«
fae:~~lr~ . ~~~n~i1~O~radda\::m~este~_ mencionado dcc'reto-Iei n. O 2i8, dc lE COl:lpal'eceram os Senhores Rui PRI- sente que, depois de lida. ellProvndllj
ra que jllm'lIls se encontrariam, .e de fel·erelro de 1938,. ,n:elra - Pre~idente:. - Sylvio Eche- será asslnada pelo Senhor Presidente.
Ap'l\recidanã~ oS hNI~.~"-'e chl\m~rlo ~o toca?te 1\0 senmdo olJ,:etll'c>, n1Q\1t; ~ VlCc.-Prendentej Adolpho Na Ata ela 8." Reunião E>;lmordl
a' sua mensagem de consolação e de crelo8U,rIclente reportar-me ao tex- G~Il!~l ::. Dr-m,lel F~rnco - Jayme n~ria. em 18 de junho de 1853, no·
eFoperllnça. Sào patríeíos nesses, no- to, dãPIgjeto ~uesrbmeto j esta C?o- Alauo

o
. JOlle, Pe!boso - Leober- ~~~~~~ ~~~)~~~~l1.d~o23D~á:i~OI~~nfc~~Ã

mens, mulheres, velhos e crianças. Ir- Il'\ISS o f~ ~coMbmla e. cu o sentldo lo .L~I:'.l -bNapolean F'Ontel1elle - pá:.!Ínr-t 5.787, prlmelra coluna. "t, nalI
mãos separados na vastidão do terrí- se me ft IgUIlI ~" o, . PmRJ io BoI' a ;- Ra)'mun.do Padl. _ F

tôrío comum que afinal aeaproxi- Proponho, POIS, que l\ ComIFs~o, lha t: Raul. P!lIa - Urlel Alvlm seis últimas llnhns, onde se If: I

m!\m se recônhecem e se compreen. tendo em ."Jsta n mensngemdo Con- - V:n,!lll R;!belro dos. Santo! _ "Contritos 1'otos dos Deputndo5 1,00-
dem

' selho NaclOnnl de Economia, el}cllml- Magnlhaes. Pmto _ Wllly Froehli- berto. Leal, Rn~"mundo Padilha c Ma.
h • á I I t t h H P III galhães d.e Melo" ..EtiJ. Aparl:clda. a fratel'l11dade da n n e ao p.en I" o o segu n e prOle o: c e enrlque. Il~nonce .Del~R- Leln-se: . ~

revIgora O" "jllculos cta.unidade poli· PROJETO DE LEI rnm .de eompalecel os Senholes '-"Contra os "otos dos Deput:,.dos 1,eo-
tica da naclonalldade. _ . ~1bt'1 to I?,e0dato.- AI'naldo Cerdel.

AQuêles peregrinos de longlqull.! re- D!sI'oe sôbreespecljlcações para In:. - Ba.ros Carvalho - çosta Ro- bl'1'to Leal, Raymunda PadHh:l, sylv:i.
ejóes veri!lcam ali que todos em tOro " cImento im»Ort~do. . dllgl1es n.- DiAS ~ Lins Il1eenciado) Echenique e MagalhãeS Melo".
DD ao altar da. Virgem. falam a mell- Art .. 1." - TOclo CImento Portlnlid - Edu,.lClo. Catal!l0 - Euzeblo Ro~
ma lInJul\. têm os 'mesmos cootumes, eo:ntll~. Importnd~ por quaisquer pes- cha -: Ins Melllber~ <Iicenciadol
adoram o mesmo Deus . E de regres- &6as.flslcas· ou ,1tlrldlcas. deverá obede- - Joao Roma (Aullentp. do Pais)
10 11 seus lares êles ,,'fio contar que cer às. especi!lcacões anexas !lO dp- - Magalhães Melo - Virgillo TA· PAUTA PARA A REU~'1AO DA
o 'Bra.sll não /;' apenas, R'1uele ehl\o eret.o-Lel n," 278, de 16 de fe~erelro l·ora. ~ ~Vllson Cunha, . !'llI;ume a TURMA"B"
e aqUela. gre, rn. M uma grande. pAtria Ide 1938, comprovadas pelos .m.étodos .!JreSldenCl:t. o SenhorRU1 'Pnlmel~ Rel/l1m: - Deputado Abelardo
• nina ~rande fnmllla.· . de de ensaio e que se refere omes- ra - P1·e~ldente. A T A.~.- E' lida Andréa: .\

Temos po,~ que Ap:'Lrectdll nfio ê. ~Ó mo decreto·lel. . ien'Jrnvad:J. a. da reumao anterior; Projeto n. D 844-51_ DIspõe. ~bre
um l,emplD,'mas ainda, escola de ~- .·Art, 2. D - PlU'A clln",rlmento do - ORDEM DO DIA: - o Se· 1\ contagem de tempo de scn"iN prell
'lsmo. ... disposto: no Rrtigo nnterior, êobrl~~- nhor. Presidente concede fi. palaVl'll taéo à FUndação Brasllcent!·nl. "

lISSlsTtNCI.' ~o tsplllrrc. ~o CORPO. tórla ~ Itl'resp.ntnç!io às l·epartlr.ões Iao ,Deputado Danf~l F~I"nco. parll Rela!or: - Deputado Clóris Pc,.
A. nova. Bll'llica n~" r;rlltlorciona·i aduaneIras. de certIficado expedido eontmuar 11. eua dlscussao eobre a talla:

tAo ~ómente a~sistl-n,'la e~plrlt\1nl ..05 pelo Instituto Naciolilll de Tecnolm'ln VJensa~em número 1, do ano de Projeto n. o 2.933-1953 - .netifica •
rIlDlei:-os. Cuidar-lhes-li tarnbtlm da ou por entldodes de reconhecida ido- 195.1 •. do Conselho Racional de Eco- Lei n.· 1.757, de 10 de de~embro

o slt6de fisica, ministrando IIOS necess!· neidade cientif!c~. a quem o Instituto nomla que ~.e~tabelece especifica. de 1.52 (Orçamento Geral cln União
tlldcs a.'s\stência médica. llrõ!'!s d~ dl'legar tal atl'lbUlção, . cão para o cImento Importado". para e exercício de 1953). .
puericultura, norlnas de hj~lene. f I. o - Não serão exIgida n apre" .~berta novamente a. dlllcussão,. Fa. Relator: -Deputado Paulo 811.

O alean;e des.~a.~ provldênclMme- sentaçãode certlflcndo p'ara os ej- 7.em uso da. Plllavra os denutndos mos:. ." I

lhor se. lIvallar~. s~bendo-~e oue I!ran. mentos cujas mnrcas tenh:o.m sll10 ho. Adolfo !Jentll - Sylrio. Echenioue Projeto n. c 1.357·51 - Aut07izn I)
de parte da pop111~cão flutuante de tnolo~adas pelo Instituto Nacional de ~ .Henrlque Pngnoncell1 .- Paraillo Poder Executi"o a. erigil" na cidl\de
Jlpal'ecicta é comtituicta de I!ente mo- Tecnologia. Borba - Raymul'ldo PadUha ~. Leo.. de Belém, Estado doParã-. um monu-
(1~~t.n. de ll~!COS recursos e instrução § 2. 0 - PCl'lodic,"lmcnte. o Instilu- oerto .Lenl - Roul Pila - WiIly mento em memória de Pedro Teixclra
deficiente. to exarninarfl. amostras dos cimentos ",,:l'oehhch. O DenUlado Adolfo G.en- e d' âOlltras providências. .
IItON1J1'4!NTC D~ AnTt E SÍ1ltlBoLO ~A GBAN- cuJas marcas tenha !lomolo~arlo. cas~ tll apl'escntll; h Comissão uma emen. Pl'ojeto n. Q 2~628-52 - DIspôe sõ1:Jre

sando a homolo2açâo daquelAR em da subst.ltut.lvA. Como se~uinte teÔI': o pa;;amento de indenização ·ro" Dl-
tlEZf. MORAL 1>E !lOSSA TElIU oue verificar feita de observâncir. -"Artigo 3. c - Redi"lr como se- tado do .~mnzonae. pelo desmc..'lbra-

Todos os "n,.o~ crl.'tão ~m o!'~e'J~ das esnecificnções exl~Jdas. . gue: - Os clmentos oue não pre- mento do seu território em come-qü!Jn-
lemo)o.' n~c'lonals.São monumentos § 3. c - Pnra os fins pre\istos no encherem a sespecfflca~ões.lel!alss6- cladacrinç?~ dos Territ6rios do Gua.·
n.agnlficos. Que. dão o testemunho da r.m·a~rafo anter.lor. o Instituto rCllul·· mente seráo Ilbcl'ados depois' que IllOl·éc. elo RIo Branco, e o canreln
fe. e se ilite~ram, amm.ntl patrlm()· s!tará a coopera~âo. das renl\rtlcÕD~ os Interessados providenciem al!ls-' m~~to do emprêstimo que lho,: ~(li fe.ite
nl.&n.rtf~t1co e moral da coletividade :IdlH\nelras que deveráo prestá·)!! dp I:'riç50. nos respectivos envolt6rlOs •. pa.a . paQamcnto de Eua (ü\'ICn ln~
• ,Que perl-rl.cem. .. forma mno!a e de modo 11. permit.ir ~ em cn.rnc!eres indeléveIs e de tama. tema, .-

A nova Bll.'lllca de Aparecida ~lIr', nfici.ent.e fiscalização de cumprimento nho fixado no Rep-uInmento aesta .,-
tMnlXm um monumento de arte de d~stn lei. . . . lei ...do& sel!lllntes dizeres: - USO Comissão de Redação
qu~ pQd~rell1 n.•. nos. ufanllr, . . Art. 3..° - Os cImentos (lue n~ (l CONDENADO P AR.~ ESTR.UTU-

.. Na mage.•tndl' de ~lllUi Ilnhns I\fOU\' ore!ncherem ~s especifir.acõesle~aj~RAS". O Senhor Prrsldente de. /o.TA DA Mt R.EUNIAO EM :<6 Dl!:
tetÔnicn..' ela dlrll nft(l ~ó 11.0 crent,e serao apreendidos e Inutiliza':los se. dara adiada' a discl1ssão. em vir. .Jt: NHO DE .1953

· m;uo hO "tnurL·te·' cu.~iosn, ~\le o Bras!~ dentro do P!~2,O. de se~~...nt.a dias li tude de re()uerlmento lIpl'esentndo Aos ,'ll1te e seis dias do mês de ju- .
cont.irllla .fIeI fi rehi=l?o de ~eu~ maio contar da ClenCl:'L d() des~a~llo n('- 111"1<) de'lut.ndo Rn.ymundoPadllha. nho do Imo de mfl novecentos e el11-

>re$: <ob o patroclnlo da Senhora Apa· -:ath·o. não forem reembarc?dos})ara~ollcitando· âp~blicnção do Voto: ~Ücllta e. !:rês l'eune-se. a. CllnJJlWio
re,"'da. ' .., fóm do pnls pelos Interessados. do Deputado ORmeJ Faraco e· Emen· de Redncao, àS quatorze ho:rns' i

Eln? Paulo. 5 d.e mal" dt HL?pcla pará!!.raf~ tmico, -.0 prRzo li ~t1l' da Adolfo Gentll, no "Dlâr~n do t,rinta. minutos. na Sala "A1cindo
Comls,<áo. - J, A. Cesar Salgado, se Tefele .este artH!O serÁ prorro!'ado Col1'2resso Nacional. Em segulda, o Guanabarn", sob a pl'esidêllCln 'do

:')elasllut,orldndrs ,:n.uanelrns, em caso ."enhor Pl"esld~llte dá 11. palavTa M Deputado Mouro Resende, pre"it1cn..
êe comprovadas dlflculdndes >de em~ deputado SylvlOEchenique pRra 1êr te em exercicio, e presentes os Depu.
l)arque, ~etl pltrl'cer eont.rârio no Pro.ieto n~~ lados S?ulo Rnmos. Lauro.Crnz é

"PI'0')1'5t'" l'!11 1l1('!1~ll.~em .c1() . Cem- Art. 4,0, _ AS \mportn.cõeS de cl~ mero 3,172-1.952 que "autoriza o Celso l'ecanl1a, Deixam de (lOnillnre-
~p1h~ ·Nac;n"r.l ce ECOI,omia. no. uso mentn scrão despnc)lndos Jndepel]rlen- Poder Ell('CUtlV~ .a. l.nc1ull" no Or- cer os Deputados GetulloM:ona,
de ~llP.S atrPnliróescr,mtltuclonn'\ o t.en1entc da apresentação do certifica- canlento do Mllllstel'lO d~ Arrlcul- Meta Ncto e Robel:to Morena. Vem!
1'ro:~~"l perfilhnr10 pel~i111.st.re Jlc.n. do pre\"lsto na Artigo 2.', sempre Que tUTA, anualmen~e. a dot/tI;:Io. de Cr' I'ado número lel1al, é abel"tll nreU.
tOTf'T1rnn t J'l'l, p!eI111 Justlf,cntl,.n. T\~ SO vel:lficar exce$SO nos prRZOS fixlldoll 2''':000.000,00 (ymte mllhoes .de cru- niiio. E' lida. e adroval\a, sem .ret.ifica~
·nn.e~~;dncle de lm.,~rllr 1\. entl·arla., no no Re!!ulamento dl'lIta, lei pllra n ]'ro- zen'olll, ]lor cmcoex,erclcios' conse- râO, a' Ata da reunião llnterior. O
pnis. '(ll! r;mpnt(\~ InferIores: cuia hni- cess'" de expedlçãodo mencionado do~ cl1t"'OS,· pnl'l\Ser aplicada em mil· Deputado. Snulo Ramos; relator doa
,,1\ l'e~;M;êncla il ·compre&~ao .é llndn CI1tl\~nt.o. . t·erlal d~sti~,ado à elltlnção_ .dnfor- nro.let!ls números 932-:R, àe1950,
com" l·p,."im~~1'~l PQ1"lC'I'lI\'el' ~~sas- PlU'ã.:::l'afo ÍlplcO-:-. J:m t~III,caSn!l, !l1l~p. sauva . Em clls~ussao o pro- 555-E, de 1951, 2.742-B,. 2.'i77-C,

· trrs, ,.nU·r. (lS ,(lu:\is ,'fu'lo~ de"!'l1orn- ínst.llllrar~se-á In(luel'lto. para, apura~ .let?, O ~enhor Napoleao Fontenelle 2.51I·A, 2. 557·E, 2.596·0. de 195~,:8.·
J\n"'.rlto~lIe co"'~h'll~ões em cursonR ~lo das responl;abllldRdes.. . ~obclto. Vista. dI> projeto,. o que lbe 2.889-C, de 1953, apresenta 11 cnnii
CI""ltnl da lle'111l)I;r'. . Art. 5.· _Apre!,ente lei entra.: em é . cr>ncedida, . E' d\ldr-t a pll1li.....a t1CI'R~Iit) d9S membl'osdnConils!lÜO
. Pnrece-me nCl'rtndo. "('rcm. dar:lO '>1[(01' 120 dills depOIS dll tnJa pUbJ:cn- 110. deputadoJOSé'Pedro8() para lêr lla."'· ·larlio. Finnls.1III quais 5~oflpro
pro~eto rr.llM~Rn (lue..~,., u~, 1lldo. fi:lle I ~~o. re1'ogadaslIs dlspo!llç6e~ em eon~ sc;u Jlarecer fa~orâ\'el 'Il() projeto VIIdll~. O 'l?eplltlldo LAuro· Cm? *
co,.., rl?l'Pzn as eSll~clflcnl:oeS f'lt~~lcla~ I trArlo. • . . num~roI9ti. de 1951 quê "autoriza. latn' 08. proJetos ns.~ 2:642-0. L'i40~E
I'. (io ·nHtro. lri~tl!\1"llnJ'l\ aferi-Ias um SlIla ,uns se8ltões, .... de junho de o Poder 1l:lIecutlvo· ltolnatl\lar a Jl:s-. c 2, 113.A" de 1862, . cujas Rednçõel

· !l1'ocellfÍlJ ..r;~i\7,·sem08 'rl~o8 f' RS 1053. - DRl1relFaTlleo. cola AgrJcola da .Zona. Oeste,. no Finais elio aprovadas; . " "o.:
l1'lC1'~·t.eza"· fie eoml1licll~õell burOt:I'à\I- "DlPDA !UllS'l1#m'A RIo (;rllnd~, do .Norte. e ~Il outrns Selnmlllll,. que· dellbernr., encerra·
(;1!1'l lle!'1p.cellSllrlns.·. . .. .. . Art. 3.0 provld@nclas.Aberta. acUsenasAo e sen. reunlfio: .e eu, Mari., Conceiçlo
'0 Drimeirn 'obfetlvo serâ ElItl~1I\tó- Rcdizir·como.legue: ' submetIdo. 1\ vot<le,.t\·.l\provado .OWIltal,'. '~eret'r1c!, ·para. con15t8.1':.J'~·"
r1ri.01I''1tl' llfimlno;a --meú· ver,.!e, 80 , ':.. .; . parecer 'do··,Relator., .P'Jnalment".o ,vrQ·.a, ..prese"te ;.AtI',:".q~",lt1?WV_::.. '
'~m '~f'J1, de' 'A"lel' eil:iJl:h.' _a-penas .,ue C>:',C\II·clmeniOlque nAo, pl-eeJ1cherem ·senl'lol""Pret\dente· cllJ1cede-'1I 'Jll!laYI'a lIfri,;.Ile1o.l:1r: ..Prtl1lSentl· em "exercf. :.
elmento Importndo'Preenche "u· a··\llIi ,,,peel1kIlÇOes 111;ala 161l1ente eerÍlo ao Deputado Adolfo· GeJltil .Que 10- elo IIwnilda" .' "'. . .,
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ATA DA 11,' REUNIAO, EM 25

DE JUNHO DE 1953 .

Comissão Especial de 1ntluôrito
sôbre o desastre ocorrido na

Fdrada de Ferro Central
do Brasil

(LiCencia.do) ,1!:dlt. 8. 1'11 . Fernandes'r Comissão-EsDecialpara darpa.· ç'ia. d,e .M.oti"Dan.• n~, da 128. de
P'flloncia\Jo MOIlte . Leônidu Meto···' . p . t 326· 49 allrll ultilllo, do Sr'. :MUH<ltl'O \10 T.a-
Mendonça' Bralf",:pessoA . ouen'a:1 recer ao rOJ~ o}l." ,.. - l.Jall\a.
S!lver~rtoMarjs.e Uli..es Lins, veun- Plano' de Vlaçao NaCional N .• ao .975 - Ao SroMiol&t{'o d'l
cada a. existência de número legal. o . TA DA lã REUNHO (INSTAL..... Educação - So\il:ita audiênda aólit'll
senhor Pl;841dente determlnou fÕ8Se A ~ '". . ~. r PE 19'3 o ProJeto. de Leí n.> 2,962-53. qUlt
feita a leítUl'ílda ata da l'eUIl~io an- ÇA), EM ... DE JtJNf O. ~ cri'" a. Universidade de Santa CIl(;lI.-'
terlor, li. qual foi aprovada sem res- Asclezea8els horas do dia vinte e rína,
trlçócs, Em 8egul.da, o senhor. André quatt·o do. .mês de junho do ano de •.• ., , ..
Fernand~s eomunícou aos. demais mílvnoveeentos e eínquenta e trás. N ..C<l.9.6- Aa SI :Pr,)S!den.~ do,
membros que o -seu nsrecer Bóbre o reuníu-se pa8ala "Paulo de Frol!. SUPCI'lOI' 'li:lbUnaJ MI1Jtnr - 80llClta
projeto n.• 600-51 e 2.355-52 -"Dá Itín", sob 11 presídôncia do Sennor aU<!;ên.chl sobre o. Projeto d>l.~el li."
organizacil.o autérquíea ao Departa- Brochado dll.Rocha, desi~nadopel\l 3.l.~-o3, riH; instltut 110~'0 oodl';lJ da
mentoNacirinal de Obras Contra IIS I Senhor Presidente da Mêsa, a Co- Justiça MIILar.
SêCllS" e· "Dispóesôbl'e o plano delnllssáo Especial para dar Parecer ~o N,' 00.977 _ Ao Sr,.Minist1'o dil
deresa contra os :efeltos d~ sêca no t Projeto· n.' 326-49 P1Rno de Vla~ao Querra - Solicita aucnêneta stllJl'e o
Nordeste" estava nronto, Tratava'Se, Nacional. Compal'eeeram os Senho~ PJ'o.:eto de Lei n. a 2,381-52, que oro
norém, de relatório mais ou menos res Clovis Pestana, Paulo Lauro, V~s- move 1IO posto de 2. o Tenente, elll
tonco devido à complexidade do as-co Filho e Sl\tU1'01l10 Braga , {) :::>c- caso de reforma ou. transferénetn pa
sunto .. parecendo-lhe conveniente .a nhor Presidente declarou instalada ra reserva, os subtenentes, sUOofki~t~
publtcacão do mesmo, em avulsos. a comissão. e comunicou. ter deslg- e sarl(en~~s. diplomados pai' Esco!ú.s
para que os senhores Deputados pu- nado para relator ~ Sen\l,?r Clovis Superiores,
dessem tomar copher!mc""" rto mes- Pestana, A seguir, fez a leitura das •
mo. O senhorPresldenteslibmeteu e m e n das apresentadas ao. referido N. 00.978 - ~o Sr. .l';fh1lstl'f) da
a preümínar rio senhor André Fct'- ):lI'ojetou," 326-49 e .cue seriam cn- Fa7.enda - "SoUcIta ~u~lenc:~ .óõmB
nandés à. deliberação dos demais viadas ao relator. Nada '!tals naven- o P1'O.le.to .de Lei .•n. _.B86 a3. QUG
membros, sendo n mesma anrovadn do a tratar, I!a momento, ~ol ~n~er- dôa ~rnovel à ~e~_lao Nossa Seullora
unanimemente, Nada IDaishavendo rada a. reunião às deze~se.e 11?las. Ralnl.a elos Coraçoes,
:) tr~t>lr. nO) momento, o senhor Pl'e- El. para constar, elt,. LlIcllla Ama111l?0 N." 00.979 _ Ao Sr. Ministro dlt
~!<lent.p enccn'nll ar~'.lni~o às dezes- de Oliveira, SeCl'etario"lav!'el a ~~e: Educacão _ SoBcita. a\1diênci~sõbrl!
seis horas. Indo a Comlssão Incor- sente ata,que., depois ~e ~dll: e .n. ,o. o Pro.leto de Lei n.' 2,107-52, 'l'lG
norada ao Gahlnete do i'\pnl,nr MI· vada. sera asslllada PC,IJ ~ennol E'Ie cria os Conselhos 'Fed~!'a.is Re'l;lootl.ts
nlstro ·da Vla~áo em audi&nciapre- sldente. de Quill1lea. dispõe SÕOl'eo eX<lrcíC!Q
~iamente marcad~ nelo Minl.u·o J~sé Convocação da proClssáo de químico.
Amp.rico. E. p~"~ eonstltr, eu" ~,ucl\la .N,' 00.900 _ Ao SI', Ministro d,\
Am:1.l'lnl1o. de ?lIv... ll'll, secretarl?, la- Convoco. os Sr~ .•Deputados eOl~' I Justica ,- SolicIta auçtiêncla· sõl)re
~rei a pl'e~en"e !lta .que, deno,.s de poneotcs da comlss~o~speclal, :Jitl't lo Projeto de Lein .• 2.99g-52,~1Je
lida e nlll'Ovctda. sera. assinnda pelo relata"!" o Projeto n. 9.8-B, de 1949· tr,lllsferc para n Inatlvi(bde os ofici
senhor Fresidente. que dispõe sóbre o 8.e1";lco de lo:?1'\a~, ai; da Polícia Militar d~ D. F, q;Je

pam uma reunião ~Ia 30 do COll~~~~ at;n~"lrp.m ao ÚltImo \1osto do cltadro.
às 15 horas. no 4. andar, - fI"1 N," 00,981 _ Ao 81', Min:stro das
hert Vasconcelos, Presidente. R..lacõe~ Exteriores _ Tral'\~mlte o

teõr do reouP"immto n," .1.432-53, do
SECRETARIA DA CÂMARA Sr. Lacerda Werneck.

DOS OEPUTt,OOS N.- 00.982 -Ao Sr. Ministro. da
Guel'ra -Reitera o pedido Oolet.ll

Diretoria dos Serviços do o!ldo n.' 451, de2:i de r(otn "11U~
L,enislat.ivos tno!ôbre o re~lIerj'llento n," 1,'.102-53.

11 do 81', Fernando Ferrarl.
Seção do .Expediente N,' 00,983 - Ao 81': Ministro da.

íOIOS Guerra - R~ltera o. pedido lbleto
RESENHAS DOS OF do oncto n:' 463. de 23 de nbril \ilU-

Aos vinte e cinco dias do mês de EXPEDIDOS mo, sõbrt> o req"pril1lento n,' 1.31H,53.
junho do ano de mil novecentos u Oflcl08 remetidos em :l6 de Junho do Sr. Fernando Ferrar!.
cmquenta e três, reuniu-se. às qu!n- de 19iiS' N.o 00.984 _ Ao Sr. MI!'llst.!"<'1 do
ze hora!!. na Sala "Paulo de Frontln". N oô 96. _ o 51' Ministro da Tl'abalhlJ _ R,pit,eara o pedido obj'!to
sob 8 presidência do senhor ~UliCio Agricultul'lL - TransnÚto o t~Or do do oficio n.' 463. de. ~'3 de llbl'U illtt.
Jopp~rt. pr~sldente, a Carol o jde Irequerimento n." 1.516-53, elo 81'. 1110, st'>1Jre o requerimento ,no 1.30~.
Inquerito sobre o desastre occrr o José 13onlfliclo de 19S3, do Sr. Fel'nando :Ferrtlr\.
na Estrada de ~erro Oentral do Bra: N',' CO. 966 .:.., Ao SI'• Diretor do
sil, Comp!ll'ecelam os senhores ~~ Expediente da Secretilria dil Preal- N,o 00,985 .;.. Ao Sr. :Minlstro da-
turnino Bl'agl\ - Relator, vlasco...... ,dênncla di República _ Re8titul 011- Fllzenda - .Reitera o pedido ohjeoo
lho, Fernando Flores, Oava do s:"n- cio n • 048 41&-j3 11. filu de ser doe- do. orfcio n ,. 436, de 20 de abril .lilt.fo
seca e Wli1y F!"õh1lch, Verllicada. a vidan;ente âllSlnad~, mo, R~bre o rCQllt>rlmento n. ~ 1.3(15,.
existência de numero legal. o se~hor N • 00 966 _ Ao SI'o 1.. Secretário de 1953, do sr, Fernando Ferritri.
Presidente determinoU f~sse reL~ a do Senado Federal - Envia o proJeto . RO OO.98B _ Ao 'Sr Ministrei til)
leitura da ata da reunUi.o IInte..rlo., 11. de Lei n .2 9;4-13-53 da Ctmara, q'.le
qual foi aprovada lenl restl'!c;;ceS'_t,O Iautol'lzo. 'créd'lta espec'lal para PAlf!l- TJ'II balho - Relteropedldoobj~t(l do,.

t I ara a trausm u ofIcio n,· 410, de 15 de.abrll li1t.lmo
Senhor 8a um no õe

g
4 . Y !nenta de inilenlzação a Urbano 'fei· l!Ôbre O reQuerll"1pnt.o n .• 1.~87-S3,· cio

i'L COmlllSão as conclua 11 da Bel! re t: r- xeh'a de Menezes. SI', Fernando Fel'rnrl.
tório, o qual foi l'etAl'da o por N,' 00,967- _ Ao SI', I,. SecreU.-
aguardado até hA pouco tempo o 1'10 do Senado Federal - Envia o N,- 00.987 ..., Ao SI', Mlnistr::J da
cOlnpnreclmentoelos Mlnlatrol da Fi- Projeto de lei n,. 1.478.A-st, da Ci· Fazenda":' Relter!l o pedido ol>leto'
zenda e da Viaçáo, respec~iYalllel1le. !nal'a. Que COl\cede pensão elipecial a do ofIcio n. ° 562, de 5 demll!o últl.
81'S, Horácio. Láfer e SOuza Lima, Gullhermina Gerlach, l'\o,R6bre o reQ1le,.jment.on.o ! .3&5.
Achou deaneceSllárloconvocal' os po- Noo 00,988 _ Ao Sr. Ministro .do de 1953,. do Sr. Fcrnnl1do Fel'rad.
VOtl ministros, pola o .fato o_correu Trabalho,.., Trlluamlto, o teOr do re-
em época multo anterior i. gelitaodos ~ 7 3 d S Br~ N,o 00.983 - Ao Si:'. Ministro da .
mesmos, O trabalho em tela será sub- quer\meIlton.· 1. 9 -5. o r. - Vlac~o _ Reit,era. oll~dldo objeto
metido à OomisS~,otiiO logo seja da- no da Silveira. dn oficio n. ° 594; de 8 de maio l\1tlmo
tilog1'llfado,.A ComlllsAo apl'O!OU I1S N.o 00,969 - Ao Sr. Mlpiltro da sõbre o. rMtl~riment" n.' 1,369-53,
surrest6es para. essas ·concluso!!s do Fazenda __ Transmite o teõr do re- do Sr. Fernanclo Ferrar!, ,

Comissão rfO· Polfgo.no relatório do SI'.saturnino !'rllga querlmento n.· 1,489-53, do Sr. Alio- N' 00.9811 _ Ao Sr.. Mlnlstrlllfa.
sOot'e o. desastre de Anchieta, catais. mnr Baleeiro. ..... ·d .1ustlo!l _ Rrlterll o ol'clido llhjet.o:daS Sêcas trofe motivada pela casualidade, não N,o 00.970 - Ao sr. Ministro Il 1 t

o l'econhecldo ninguém direta· Just!.a _ Transmite o te6r do re- do afie o n,· 703.cl~ 20 d~ ~aloú. •
~~A DA RI REUNtAO. EMM DE ~:te res onsável pelo .lciden~e e a qUel'linento n,o 1.489.53, do ar. Alio· t.imo. Fóbre o reotlel'lmento~, 1893,.
~' JUNHO DE 1953 . . llecessldad~ urgente do governo atl:'n- ll1l\r Baleeiro. . . de 1953, do Sr, Fernando F~rrarl, ,
' l&os \'Inte e Quatro dias do m~s de der à sItuação deficitária ela Estrada, N.o' 00.971 _.Ao Sr. PlretQr NIl- NO .00990 _ Ao 81' COI119ndSlltft.·
'unho tlo 'al1O de mil novecentos e oU CObrindo OI déflcitl cOln dota~ões clonal dé Eatrlldll.S de Rodagem - da Policia F.~lleclal _ 'Comunleaquií
otnoUenta e três, r~unlu·.". ~~. nuln. dlr~tas ou aumentando 81. tarl.faa, 11. ComlUlIca frequênclalntegralAldO ~- OItllnclonli.rloB reaulslt1\dos .ntram

i
l1. 11r.~, n." !'Ia'" "Paulo de Fr.on- tlm de ...que a mesma posaa lIe,"~l!qul- genheh'o ..LUCik.no..Bl'andãO. ve•., eemfêr.flLS' n.8 FI..pl)ar.t.IC~.1) o..ode ser.•. ·

t "." sob a prelldencla· da·, senhor par e substltutlr o material i. mP,(lldn Souza., .. fllm, n~o \lodendo IIlIllbn vigorar· •
..r C"1'11Plro .- presidente. II Co- queêle se desgasta, .Nlldll mal. ha- . N,· ~D.872 - Ao sr. Minl~tro ~~ !llcala ,d~tllll Corp~rRçllo, 'com relê.:.:

mlaIlio do Polfllono das seCllS, com~ vendo. 1\ tratar, no .momento, o Se-Fazenda ~ Solicita. tnfQrmllQl!s .• r~nc!lt ao Pollcll1 E$peelalcla..4ie "J".
~ram' nA Renho,.e~ Vasco Filha, nhor' Prc81denteencerrou •. reuntl~ bre o Projeto de Lei n.· 3pri5S• d Luis Bentt~rimll11er,!Iu,llll .férias 1&:0,
OIernllnt,l! Med!'sdo.·P~8801l de Arlll'· àl dezeueteh(lras e trlntamlnUlto

h•·
N,o ~,1l73 -U lAtO SIri M~.:!.o riJA, 1'10 concedidas oportUftaméni-e.·' .. ,

~
. ·OarvAlho Neto,·Andrtl l"ernandeB, E,·para eonstar, eu, Lucllill Amarn01Guen.a .. - So c a. norma......... - ... o. ... "o

velr~· B!'\to,M~ndone.. Jllnior, de OUveira.Becretirloó·ll\vrel .. '~re~z,.e o Projeto deLelft,.o 8,.t~.lIa. . ~,' M.99l - Ao Br,.D\ret,or·4e·

, . ulm .Vle.lflll I· AlIahlt .Ba.r~eto..• aeDte ..I:t. que, depo.lad.e lida e a.. 11.ro-.· . ! N.. " 00.•. ~7.'... - ....•Ao Sr, M.ln.ütro.. dl .. JiIO.m.,.,...t.l'I.I ..Mé.. ~le.a.. - .. 80.1l.Clt"'.In.IPII.•Ilram. rlc ctlmpareceroa· senhora. v.da; lerif.....tnadauelo'·senhor Pre" P.l\senda· - Bo~lclw.. pro.~ldenclar .11. uIo dt;o Bltúde.·o fl:lI\CIo~O' !4oi*'
. aU!ldêneio~ 'Vloo·p~~~.,we!lt~; _.;'.:, ." .' ..... :'~' ~a·'.c!'~~'.~~~t~~ .~~ b~~~.4e~~.< :.' .... ~::. " '.' '~'." ~. ...;,'.. ' .

",Sábado 27. '

~m-iSSãO 'de serVi:-PÚbliC~
'~ Civil,.,.
"~I ,TJ!:RMO DI!: RÉUNIAO •...
:1\011 vtnte e seis dIasclo mês de ju,

1I1'io de mil novecentos 'e cinqüenta:6 trt\lJ, com li pl·csençn. dos Senhores
Dúlcl(1oJ Monteiro, Manoel -Rioas e
[,1)pO Coelho. não se reuniu a comís
iilO de serviço Público Civll, por fal·
t~: de número legal. Deixaram de
i'lo(JlPOI'PrC'I" os Senbores Blas .Fortes,
''Actllalldo Corrêa, Plácido' Olimpío,
'J~ Romoro, Antenor, BOJl:éa, Ari
plJ;mu1l'l, Benedito Mergulhão, Ma·
tiel m~t~0nlo. rI,omeu T.ourenção e, por
I1'1Qtlvo ,justificado. o Senhor Benja
mun FH~h Prt'sidenteo E, para cons
1flL'. eu, [,tliul Abigall de- Fal'lllll, Se"
cr"tttr!iJ, lavrei' o presente têrmo,

~ , Comissão de Transportes,
C~mt1njcaQões e Obras Públicas

A'I'A DA 16.- R,EUNTAO o EM 26 DEr l ' JUNHO DE 1953
. Ao~ ~'inte I! seIs dias do mês de ju
nlio (l,) IIno ne ml! novecent.os e cin
l1il,.enb e três, l'cunlu-se, às quln'l.e
bitras e t1'!nta minutoll, na Sala
''P!l.U['~ rb F'l'ontin", a Comissiio de
TI;!lt>.·",~·tr~. CDnlUn\cacõPR. e Obras
Públicos l\ssumlu a prcsrd~llcia. nos
termos ~" :lrt. 53, o Senhor Vasco
Fl.lho. C"'nnRl'eCeram os sen110res
MIlUrk',) ,T , nnrr t , Saio Brand. Vas
.concel,'. Cr>!>b, Sat.urnlno Braga,
BQ(\I'<\i to Va7-, Henrirl11e ?a~noncel·

li, V'prc!,nro Júnior, Rn'ldon Pache
'eb. Wqjto" S"Í P Willv :Frohlich. DeI
xf\I'am .rl~ cClIupm'ecel' 08 senhores
EdIson ?'SSN! - Prpsidente, por mo·
tl~() ,t ... d""'''''1. ~11flir> ~a1'11S, Jaime
'I:l)I.xeir1,Lnfal·ptt~. Coutinho ~ 05
tóll& !"""c" ..kl. Verificada a ~xlstên
c\ilo t;le !"\m~ro le~A1.o senhor Presi·
~t.P ~~n I' .....'·ddo rl~ terp"tnoll f~~

sIl. fplt~ a le'tllrlt da ata da reunião
~terl,,~, • Qual fel aprovada sem

~
t.ri ri'i "" ("\,."nhol· Vasconcelos C08
perlhl Il p~lRvra ~ Informouqne

'se ~rhRv1 m1\8 nres~nte nn mo·
ent.,) ·"m ou.e. na. última r~unl:ío, a
Illis..·'o pl·..~t{lU justa 110menagem

II Senhor T:mcredo Neves pela. es
l'\Olb.a .do S'll T1nm~. llaraMinlstro da
JuatJçt\, .A ''';~ ,'.riI\S considerações BÔ
blt a ,",o"'''n"lidade do ilustre 1'epre
Bilttll1tt" rie Mlnu Gerais, disse que
pt" 6olíC'OI'izR\:a pll'nftm~nte com tô
dàI as ..... ·"i!t'stl\ç6H dêste 6rdo ftO
novo t","~r da .1u!t!ea. O senhor
Wlllv ""''''lllch t'lfllmlnou o nro.f~to
n:o .~ ~r.q_:;~ _ "Concede cnntrlbul
~ fil1~r.celr~ U enJllrêsas de trllns
(IOrt... ""'M que e:mlornm linhas den
ttO "'l 'Ooi~, ,,-l'!,! fino d~ Tea"orelha-

i
ri t'O <10 mAterIal .de voe: que lhe

".rf.I.;<~"'h.!1.fdO' req.ueren.do nu.diên
dn Hi"'~trn dll Apronáutlcl\ sO

e n !'"iC:l'!lln~o. c10 tnpsmn, rj'\I"l"~dmen ..
tlI~~.. que foi deferido, Nado. mais

i ,,","., "'"At.ar.no momento, oso
r Pr .... iri""te t'm exercIdo encer

r' 1\ l'~l't\;'" ;. ~"'lesSei~ horM e

! rt'n.t~ ",ln"tos.. F... pnra r.l1nst,nr.
r,ur.í!la Amarlnho de Ollvclra,

OOr..bi.,·ho bV1'el a 'Presente ntaque,
depoIs d... 1!dA. e RprovBda, Iler6. alI
J!ll!ada pelo senhor Presidente,
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lERCElfiA SESSÃO LEGISLA' I

TiVA DA SEGU NDA LEGIS'
LATURA
l')radores inscritos para

o Expediente
F~rnan:1o Ferrar! (20 minutos>.
Oama Filrio.
("":l"'!'~ Rf"\Ql'lQllPS

Mnll';c;o Joppert.
.MenCion<'a JU111Uf
,e"tl'~Il"" it' P:"lI·~l1.

!>lbcltO Bottíno.
F..'lt7.("OlO l't(Jcll~

1,1111:1 Figueircdl'l
F!'p.lln~ ra vaícantl
RlU Prumetra ,
Rui Rall1o!!

'Gentil Barl'eirn
Humberto MuUr:l
Machadll soertnno
P:wJu Sarasat e,
Osto,ln .F/og'uskl
.... ntn1l1n P"""rtto
Jose Augusto,
U.. dot 11,
Brenfl da !:lilve!r3
Np"1'(-tlrf'18 FB '''''ãQ
Feliciano Pena.
Jur2e Lac"l'da
Nes'tor J05t
Laraiete CcutinhO
Eernardo da Rocha
BHvio I!:cnenlque
Aquües .~nncluone
Virgilio Tál'ora
José BonifAcio
êa rumino Bra~a

Jaime Tei~eira

ClovIS Pestana
H!ldebrando Bisa~U.
Herbert .Levy
Vasco Filho
Pontes VlelrB
Al'mnndo Correia
Polor de Andrade
Antônio Horácio
'Eurico Sales
José GUimarães.
Lo?O Coelho
Crepory ,Franco
Tenórlo cavalcanti
Clemente Meclrádo
Magalhãell Barreto
Macedo Soares
Adroaldo Costa
Celso Peçanha
Sá Cavalcanti
Ponci"no dos Santol
Augusto Meira
Galena paranhol
RUi Araújo
Magalhães Melo
:>svaldo arico
Coelho de SoUZll
Jales Macllado
FUadel!o Garcia
An<lre Fernandes
Rondon E'ac.heco
Frota Ag:uiar.
Gurgel tio Amaral
Monteiro· de Castro
Medeiros Neto
Armando Fa.lctlo
Vieira Lins
Severino Marl&
Adolfo Gentil
Lauro Cruz
Menezes Pimentcl
Dias· Lins
Flávio Castl'loto
Dantas Júnior
JoSé Romero
Ar! I?itombo
Novel! JúniOl
Heitor Beltrão
Lacerda Werneck
Parnlllo Bor'QlI.
Brlgido Tinoco
Carvalho Neto
Ralael Mnzl11
Saulo Ramos
Joel Presidia
RUi Santos
Flórel da Cunh,
Germano Docki1(;('JI
,PRulo Nery.
.Büsc Pinto
AnlI10 Moreira
Orlando Danta.
tlllfoQ C~bana. •

Adahil B:ll"'e',~
\VI!ly Frohllcl)
xestor Camciro
Monteiro de castre
1>estar DU(1.l't~

Jos~ Flelll'Y
~1anud xovnes
Luíz .Viana
''''llJerto Deodato
Vieira Soo1"1nl'O
R:l1tnuncl<J Padillla
Leocerto .Leal
Dl1cu'lI1t1ndn,;t·Uz
Antôruc Corrêa
couunr«, cavarccntí
Ovidio de At reu
FTa;1,~l~cl Macedo
Félix ',71<1015
('>t.~tilo C"DraJ.
Plinio cavalcanti.
C<'\n all1C1 b001'lllu",
Arnsto MorelJ'u.
!\ntõnio VicP;":~

Leopoldo Mncicl.
Ferreira, r.ímu ,

SEG(JNDAf'ARTE
primeira Sessão

l'enliltima .Sessão

24 de .junho de 1953

Dllel'mandoCl'uz - PRo

"ltima Sllssllo
25 de junbo de Hl53

Roberto Morena - PRo

85.' SESSÃO EM 26 DE JUNIiO
DE 1953

P3ESID:tNCIA DOS SRS. JOSE:
AUGUSTO. 1," VICE-.PRESIDEN·
TE; ADR.OALDO COSTA, 2.° VI·
CE-PRESIDENTE; . NEREU R."
MOS, PRESIDENTE; JOsl!: OUl·
MARAS, 4," SECRETARIO; HUM·.
BSRTO MOURA, SUPLENTE DE
SECRETARIO E RUY SANTOS,
;',' SECRETARIO,

As 14 horas COllllJareCeraDl os
Benhores:

Nereu Ramos~

José AU;;USto.
Carvalllo Sobrinho
Ruy Santos:

Al11ailOnas:
Jayme Araújo - UDN.
Paulo Nery - UDN.

Pari:
Eptlogo de Campos - UDN.

Maranhão: ,
Cl'epory Franco - PSD (20-7'953>

Piaul:
Demerval Lobão•.

Rio Grande do Norte:
Dix~Hult Rosado - PRo

Alagoas;
Ary Pltombo -PT.B.
MendonÇa .Braga - PTB.
Muniz Falcão - 1'51'.

Sergipe:
Carvalho Neto -PSD.
Leite Neto - PSD'

Bahia:
Dantas Júnior - UDY.
Lafayette Coutinho - UDN.
Rafael Cincurá - VDY.

Espirito Santo:
DulcmoMontelro - UIlN.

Distrito Federal:
Breno da Silveira - PSB.
Gama. Filllo.
Roberto Mol'eoa - PR'I'.

Rio de Janeiro:
Celso Peçanha - P'I'B.
Flávio Clllitrioto - P5P.
Raimundo PadUhn -tJD~.

Minas Gerais:
:Afonao Arinoa - UDN.,
Bllac Pinto - UDN, ....
FeUelano Pena - PRo
LeClpolçlo Maciel - UDNi
Vasconcelos Costa - PSP.

810 1'&1110:
ArturAlldrá -PTB.
Castilho Cabral -fSP.
Eusébio Rocha - PTB.
Moura ,Andrade.
Moura. Rezende -PSP.
PllnlO Cavalcanti - 1''l'B.

Romeu Laurençãe mente de Admímstraçãn do 1'-11-
Vieira Sobrinho -P5P. Jllstél'Jo da Educação II Saúde.
Vbirajara Kentnedjlan - PSP. ParR.grafo 'mico _ A Conta-

Mato Grosso: dorra Seccional junto ao Depar-
Dolor de Andrade -UDN. tamento de Admínístrnçãn da

Paraná: :Ministério da Educação e Saúde
Manoel Ribas - PTB. providenciará. na época própna,
Vieira Lins- P'rB. para que sejam escnturadasv.em

Santa Catarina: "restos. a pagaI'''' as import,finci~
A!l:rioa Fm'ia -e- PSO. não movímentadns na \·j"ência.
siiulo Ramos - PTB. do exercício financeiro,"

Rio Grnnde do Sul: A despesa, SUjeita por lci IDecre-
Fernando Fel'l'1I1'i - pTB, to-rei citado) a prévia assínaturn de
Germano Dockl10rn - PTB. acõrdo, não pode .ser efetlvrona em
Hermes de Souza - PSD. ,irtude da recusa dt registro belo Tri-
Henrique Pagnoncelli - PTB 1:Juns'\ de Contas. mas o. empenho e
Sylvio Ecbeuique - PTB. a inscrição como "restos a ~a~nr"
Tal'so Dutra - PSD. " ...
O SR. PRESIDENTE _ A llstn de ."erdurall1; pois ainda não M (1ec:islío

presença acusa o comparecimento de tlnal sõbre ol'e~~tro do ncórdo,
51 81'S. Deputados. Quant,,, no l'l'gist,l'O da desoesa. sendo

Está aberta a sesão. &I~, 'nêste caso, a posteriori, aíndn não
O SR. BILAC· PINTO (Servindo toi efetivado. pois somente. aoõs a

I
como 2," Secretário) procede à 1eitu- t.:~aliz;\"ão do pazarnento poderá.Joet
ra da ata da sessão antecedente, a ele objeto de exame por Parte da.-
qual é. sem observaeões assinada. quele Tribunal.

o sR. 'PRESmENTE _ PnsSa-se Para. efetlvação do pagamento. ne-
à leitura do expediente. .'!hunIa outrn providência será neces-

O SR.RUY SANTOS 13,' Seeretá- ~~l1a alp'tt da autorlzac§o para o re
rio. servindo. de 1,') procede à leitura ~l!!t.rodo aeôrdo, porque a qu:mtia
do seguinte: ~rreluond"'He li cont.ri1;luiclio fede-

EXPEDIE". ' TE ' ral 11lncl~ se en.cl:'ntra escrit.urada eo-
.. '1lQ TeIlldllO Ua41aVO da 1!nIAn.

DÓ 51',.Tancredo Neves, nos se. N~ta oportunidade. co.,v;..., 10m-
Ofícios: brar que as despe8lls de eue se tra-

"uintes têrmos: til Mo re~u1adas por le2lslação espe-
G-2·9-42 .c.lflclI. nô\o se confundindo com R8

Em 26 de Junho de 1953, clelT'llj~ delmell1l5 ane n bedecem ao
Senhor Prímeíro Secretllrlo: rrellime comum estabelecido no R.e~u-

T.enho a honra de comunicar al l l'l.mento. Geral de Contabll1ClaCl.e Pll-
Vossa Excelência. para os devidos fins blíca,
que, nesta c1ata. tomei posse" apum!1 "01' último. cabl> lll!orma·"ol'p. ne
o, exercício do cargo de Ministro de I ~'l'l'ente ano, o Tribunnl de ContRll
EstlU\o c1aJusUça e Negócios tnteríc- ! 'i reglstrou ac6rdos celebrados com
res, para o qual fui nomeado por de. 1('~ ERtados do Roi.o Orande elo Norte
ereto de :H do mês em curso. IRIO de JllJ1tiro, ?ara'!'''-, santl\Ca~

Aproveito a oportunida~e )lua rlnR,. ]l:spirl~ santo. ~oiés. Perna
apresentaI' a Voll8aExcclênCla 08 pro.· l.T.~ubuco e aahia, em todo semel'hlln
tenos da minha alta estima e mais te. ao ca.so em lide. ··lnclUlllv.e Q,;at\to
d,!tlnta. consideração,. - Tancredo ao crM!to orçamentárl"•.1'CferentA ai)
de .Al~elda Neves. exerclcio de 1952 e 1Il!lcrlto como

Intell'ada, . "restos apa~Jl1"", I
. Do SI'. Cunha Bueno nos seguintes Po,. outro llldo, acórdos ~ele'radoS

termos: em. 1950, na mellll1!l énoca do de que
Senhor Presidente: 8e c~nita no moment/)o th......:unseu
Requero, nostêrmas do artigo 162, tesPstro autorizado pelo CongTe!ltlO

I 3,", do Regimento Interno, trinta ~ecion.'l, confol'me se .,.~rlflcllo dO!!
dlf!.s de licença para tratamento de Uecteto' jqjtJat;1fQS na, 17 e 20 de
.'laude, • 13 de julbCI .de 1~51. . 'I

sala daa seasões, 26-6-9:>3 - Cunha RenO\'O a V. Exa '• ne!<ta oportunI-
B'fni'iesll dade, os protestos de m!nha. eJet:ll-

, Três do Ministério da Educação da es1;lma e -<,latint" cQJ;1l;IC'~rB\lllllJo
e Saúde de.23 do eorrente PI'e!!- - Péricles. Maauretra de Pinho. "
tando aS seguintes: ' A quem tez a requisição. . ....

I!FORl'.UÇOES. Mlnilltél'lo da Educação e Sa'Jcte.

Min.i;térl~ da Educaçáo e Saúde·R.i~,~:1:~aneiro. D. F, 23 de junho
,N, 417. . ·de 1953

deB.;~53~e Janw'o, D. F. 23 de. jUnho senhm. Pl'i11l!'i1'o secrp;IÍI'IO:!
S"nhor Primeiro Secretário: ACUSllnda o receblmen.o do oficiO
Tenho JI. honra de acusar o recebi. de V. EX3" em que tr?nSmite ore

~1)!'lItO dooticio de V, Exll" lIoUel. c!uerlment:l n, 1,4.19:~, do tenhor
t8.1'1do li; respeito do projeto de lei Fernando Ferarrl, tenho a honra de
nO 3'l3-B, de 11151.· referente ao regis. ~n!ormarque, no procesos de Ruth
tI'O de contrato entre êste Minilltérlo ,,~I"a, do PJo, Grande do sul.. te
e o. JIlstado do 1>lIrllnl\ pa!ll. fntensi. queren~o matriCUla ,junto no GmA·
t1cação" da asl811têll.;1a psiquiátrica ~lo ~'t Ba1'bosR. de P6l.t~ .àl'O<lrc, tol '
no referido Estado as seguintesln. exarad,o pelo .Sr, Diretor do Ensino
!orm ..cões' . ' '3ecunWl1'lO o seguinte despacho:

, • "Indeferlclntoendo em "Ista o
"1.° - se o empenho foi feito; adeant"r.!" do 8.1'10 letivo Ol'eque-
2," - Ie a cleape!ll foi registra· rimento s6deu entrada a seis de

.(f~ 110 prazo e anulado o empe· maio p. P,) e 1>01' não h,··n,.nro·
nho;.. .. . \'a do que a requerentp. alega
• 3," - que sugere o Poder Exe· quanto aos motlvo~ nelo!l Quais
cutil'O pará ser feito o p&gamen· não teria podido f-llZer a matri·
to." cuia em tempo".

Relatival1'\ente ao 8.!!Sunto, cumpre. senal'oa, V, l:xa,.nP.!"n"nort~nf-
me prestar OI! esclarecimentoS que se dacle, oa plotestos de ~ha ele\ada
5eJ!'Uenl' eatima e. distinta . co,,·,,'nl'ação. -

• l'éricles Madureira de Pinllo. '
O el1lpenho da .despesa fo1leito A quem fe2l· a l'equisicão,

na Vig~cÚ\ do exerclclo '" que perten. Mtn!stér;o da Educaçlo e~tlde.
ela o cré4ito Ot'9amentArlo e inseri· N." 418:
to como "Restos a. Pagar", por t6r. Rio ele Janeiro, D. F. 23 c1ejUnbD
1'.a do disposto no art, 4,~.,.parágrafo 4e· 1953. . '
único, do Decreto-lei n,o 8.1160, ele S5enh"" Primeiro Secretário:
de janeiro de 1946, in verbil: . Em atenção ao oficio de. V, Ex~;,

"Art .. 4.0 -Os crê4itall or~a· Ú'pJJf;mitindo o tór dopro5eto de leI
ttlent-ários e adlc-iolll'l.S, destina· n~0366·1951,que .desapl'opr1S. neua. '
dos 1 execuçAOc!(Is Acordos, Ile' .cllpital um lmóvelã;.l·ua OU6T.a,VD
tão automl:t1Cllmente l'eglstra.dOl/samDalo n." at, Dara.l1oi-Io i\..§QC1e.
pe![ITrlbunal de Contas e dlatrl· <Iade PeatalOZl!iISQ Brasü, ti rmi di
buldDl A 'I'eIOurarJa di! DGl1'ta. oue êste MinlsUrlo lntorJ\\lI.Cllell 111',
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Abre II lI.3Ilunto ·forll.m prllltaclldpelo dlato, Independente dellualsquet" be- O rato tev! ampla reperewillJ 110 rinol, • foram atIngidos pelo Infor
'nep<l.l'ta,mento de Admlnlltraçio, nefleloa a que teriam, por outros mo- selo da Marinha. Nacionill e eonstítu! tünío, em plena luta. Os que ora SI!
I Renovo a V. Exa., neata oportunl. uvoa, feito jits pelas chamadas leis um exempln de bravura, de reststén- encontram cem inalividade;gal~31"\m
d~de, osprot.e3t,os de minha elevada de guerra, cía física, de herotsmo, pratícado por essa sítuaç;;opelas leis comuns, sem
c"tllnll. e distlnta consld..raçlo.;", I úntco _ Os sobrevlventea que se marujce que conseguiram salvar-se, favor especla l ,
Péric~s Madu.reir« de pi'lho, encontrarem nll reserva remunerada em número de 36, dentre 03 380 ali Mi, atualmente, 28 sobreviventes

O tererno do Imóvel em aprêco, do ou reformados, terão díreltc à. pro- existentes, nas horas n~,~I'as da grau- do mlufrliglo do '·:J~l1la",· dos qt;JII
wIoI, para maís completo eselareeí- moção de que trata êste artIgo, de tra~édla sofrida pelo -oruzador 4 reformados, por invalide? - neu
mente, junto planta em escala de Are. 2 - Além da v promoçâo, os Bahia", - rase de guerrn rrelíqua t , um muno
1 :!j(}(), ol>tida grastcsarnente de peso lJeneflclados por esta lei não terão di. Q1l~~to l constitucionalidade, nada lado e também neurótico. Os restan-
SO;J,da ComlJAnhla proprletárla, tem reíto a ressarcimento. nem ao paga- tenho aOllôr. tcs cst!ío reunidos em quadro Rupte·
forma trapezoidal, com a área. maí- menta de vencimentos ou vantagens E' o meu parecer-, mental'. visto ·nã o terem censenuíuc
to aproxlmada, de 1.700,00 metros atrasados, Sala Afn1nlo Melo Franco, 19 de nassnr nos exames de suficiência pa-
ouadrados, apresentando três testa- Art. 3 - Esta lei entrará em vi- novembro de lU51, - Benedito Vala- ra o serviço.
d:l.3 para. 10~r9dol1roS públicos, COIR cor na elata dn ~U" 1)u~'i cação, revo- dares, E' m:'\l'; urna nrova de que o ~ran.
seeuíntes extensões: de 653,3' me-: gadas as dispOSições em contrario. Aprovado o parecer. Em, 19 de no- 1e choque nueexnel'lnientlln1 tl'OU1:'~·
tros para a rua Gustavo Sampaio, S, S, em :l de outubro de H51, - vernnro de 1951. - Valor c!~ Amlra· lhes a perda "ar'cla1 ou total de .1I.'l1l
do! ~9.R5 ms. n'~9, a l'r!l"a Almirante pr.e:/.Otla .Si/veil'a. - ."0ãO Roma, -. Iele" Relato~, - flores da CU1f,ha.. -. capacídade func!3nn1. Quanto O,JII
.lúllo de Noronha e d e65,5m3, para Jose Fl~ury, ,.... Ge1ulio Moura, Ulte<o,v Gunnaraes, - .Marey Ju.1!<or. ainda jovens e astsm tiveram de en
:lo Avenid, M1ântlc~, sendo de 22.39 Niio são os é~emplos, mas os tatos ,.... Tancredo Neves, - AUgll.vto Mei- -'''.r',n''f''ro~. ficl'.l'am jncarJ~cit~d')1J
metro' :t 11..'-, de fundos entre t'Bta nue jusuncsm sobejamente êste pro- ra. - Osvaldo Fonseca, vencido. A cerrar S\lOlS c"l're!l'l\S em Inbo, f\~,::t
A'/êlüda e aquela Rua, [eto, prcmoção na nt,ivl(\~dt.'! importarA em ma.is pr-'lblHdade para encetar Ulllll.

Os I'~10re5 da unidade padrãO, um . ' I moditl",.çl\o da lei de fixaçiin das f<ir· nova "ida. , '
Ir,.~tro de frente por :IG metroo ," ~UlI· Em tAIs elrcunstânclas, dlr-se- a cas armadas com desóbedtêncla ao Atcnt:\Ildo.sc pnl'il o aspecto m;1L-
do, d"-"lominll.do -vo", obtidos no que se pretende apenas l'.epl\l'al' uma disposto no ~'2.· do Atr, 67, d" Cons- co-aoclal da QUeslio que item rnere
Jl"fl'~~''''''~nt,o tlp Renda Imnblllárla injustiça, ou dar al&uérn aquilo que titulção Federal. ;.... Oliva/do Tri1uei- ·',10 torlos os desve100 em outros no(.
dll Prefeitura, pa1'lL& rua Gustavo merece.pnrll tanto, ~erlamolla ~vo- ro. - Antonio Hnmeta. vencido. .ps onde a nE"ceGsilhde· de reCU'lerar
SIlll1palo e Avenida. Atlântica, n~S5e cal' I) sentlme.nto oatlíotlco, a peItei. José JO/fi/I/, - Brlgido Tinoco, "':"'i"'c~n. dl!'s!ocnd"o de itlel'rll, e
ln,~.\" mas Te1:l.tlvos aó :lno ll:1~.~.do, ta roml)rpmSMn <10 dever. sem fala,r-. Danla.~ ,11t1iior, outros vitimall de neuroses adquit'l.
Abril de 1952, o que Imllorta dizel', mos. do hel'olamo, do s9.cl'lficlo, da GURANQ,\ NACION.'L (lu no rlll'~o d.,d\lR.s l:rande:s [':1.,":.
l\ii.o)R~,lla1izados, são de Cr$ , .. ;, ... luta pel!l sobrevivência, dos .indelCrí. Senhor Presidente' rna mundiais,· é asallnto ul':;ent1l e
12n.oo~.no pal'a al'\uela rua e Cr$ ,.,. ~.Ives horrores p. sofl'I~·-·o. dp. dias DesiJt1rtdo pOl' V. ixcla.~ para re- ")'ave',
220.0nn,OO "ara esU. Avenida, Para e nolt,~s se~uidoa e:;t pleno deserto lator a. ponto de vista desta Comls- ~ O I~udo médico deonossos nal',fr'l:l~ av~lIzacio do terreno em causa oc~'nlco. m mllls o.n04U das r~a]l- sio, a.- respt'\to dI) 'Ilro)etl) númel'O I'104 é contristado r pois atesta neu
t'>l"'e.ãéle considerar conlo .testa- <1l\de~ humnnllS, ounndo tudo es &va t.Z17.51. desejo .sallentar quelLniiu l'oseQ proI'Und!ls,' a1'tlunn. InCa'111cl.
dá j',.:" ··.·,1 :t dlL Avenida Att~""\r.a perdido como perdidas foram as ea- aprovação do DareCel' do relator se tando para o resto da vida: ;em 81.
t', vertnc:1r>do-se que o .vo, desas ~ecan~M dos que, depota de I&~voe, baseou nlu Intormaciies do Ministé- ':\lM r.o.sos. apc6l1r do rl~or do tl'I\4
....vcnrda. emborallinda não atualiza- l\dc~em ser CO\llpreendld~ e \1.1' rJo dlL Marinlla, salientando.&e, en- '~menlo e da· senlvel melhora do es·
uo CCl'" ~'~l nrovãvel llU,-~ ...t ..~, j&cor· tlçadOll, tre outros, Oi se~utnte!l ar~umentOll: "h ~errl, ficaram, cnol,lIdo, ns P&4
r".5llOndp. aum valor por metro qua- As três duziM de sobreviventes, a) exIstência de rC'llt\llLmentos mill- cientes est1~matlzados por Uin.. exa-
dr>lrJ ... ri rnouco mais de cra...... dentre os 380 homens que· compu· tares a respeito da PI'(IIllot;io p()'~ertl.(\a emotlvJd:tde, A~rava.ram, lltn·
fi,100,OO, náo será desa,l'razoado ad· nham a trlpulaçlo do mnlog1'lldo bravura: If'f' a situacão d~sses p:l.clentes, ti es·
lUltll' Í'~.~ nr~rO unitário. o llue dari Cruzador, vlram~se colocados em pé b)lncoDI'enlêncla em I)r~"I11r.r Ilm tado d e!rrltabll!dade. fá(lll. AS fobias,
ll",ra O terreno em caUS:l o valor to- de Igualdade com aquéles que, sabe aro que, ·por outra lei, ji é llen('fl- e além dlMO, n Impoténcla que por
tal de CI'$ 10,310,000,00. Oet\S como, rec..beram 011 beneficios clado o mUltar, quanio pass'\r para si sá bastaria para engendrar t~a

Dev,'I',; .s".. dit." C1C~· as cn!ldir,õe~ d:lSchllmadtls leis de guerra,clmo reserva: sorte de' neuroses 11 torn:tl' para lent-
excelentes que apresenta o terreno. se flisse 1l0511ivel contundir o mll.rti· c) Inconveniência de llrec~tletltcrle 1)re Infelizes os seus llrotadores. N'lil
com tl'és test!ldas, pal'll a construção 1'10 de um náutrago, cujas conse- serem promovidos na at1vld:1'le aque· caso~ em Itp:'t'r.a, a neUl'OS ede qUi!"
,1e N1lfic!rs ele aClartnmentos, JusU' quênclas, me&mo a salvo, sio imllre· iesque pelo mesmo motivo lel'ã') ill'O- 1'a deixa rec",leadit no sllbreclveuts
ficam. \Orna 1)el'rentagem de "l1-"ento "ll1ive's, c.omo I) s~"l'ificio nos oucnão movidos na resel'va: vai'! cU7.e~':-' a lm:l~em dos fllnestos Il.contec1tnel~
nn vnlor acima, aue 11'\0 poder~ ser llveram a desventura de conhecer beneficiaI' duas vézel êsses. J:'illta,'es. tos Que assistiram, e, aG. menor in<'L
consid~rndo em demais llté, talvcz, outl'aespécie de lnlnllgo. rodando Por êses motivos a Cllm:'.sIo l'C- dente aflora·lhe tt lembrança dos h
Cri 12,000,000,00. . . nermanentemente a ~Ult prêsa li. es- jeita o projeto, lo pas:tsdos, levando. o paciente"

Nonhum ,,~I."I' del'crá Ser atribui· ~e!"\ ne "oder devorá-la, ::fala "Sablno Barroso", 12<l~ n,a1o crises de exa1taçâo e até mesulo <ta
do ~. cnnst:'urúcs existentes em ra· O Senhor Contra.Almirante JU- de 1953, -Lima FiUlleirel!o, P1'l'si- 10ucuI'a, Eslla a razão d:llncomp:llli)j
7.iin rl ... ~lto \'al"~' do. tC""em ."lle m"ls venal Grcel'll1nlgh, Pl'efacl:mdo a "A den.te. - MagalhãesP/nto, Relat,)!'. !idade dos senidores aludidos p~.rl'
se firma na IIpl1Cll"ao ue li ele pode- Enanéia do C1'llzaclol' Bahia e o MaT' - Galã/no .do Valle, - Lucil/o 1Ife- a volta li qua1qucr esoécie 'de atl"!dJ.·
r3SCl' dada com as novas ,c~nstru- tlrológlo rle sua Gl1111'niçiio", diário delros, - Lajayette .Re2enàe. - Vlc- des donde a necessidade do, seu 'lne
Ç(jil,'l, nue Ibro;;am :l.demn1:çao das íntimo de u sobrevivente· assim se lorino Corrêa, - O,.toia Roqllski, - lhor amparo,
cxistentes, énus d!fici1r.1entc c:>mpen- ~:(p:'e~sOl': "O seu autor, d~meu nn. Omalão ,'I{oura Brasil. - Alvaro Cas- . o presente projeto, se não conA!
sado ~om o valor dos :,n:-o~ 1':\:1terials tig-oconhecirncnto quando operário teno, nue de todo remediar uma tal sit'.lS
C\ue :\lnda sejam nnr:l.eltavelS. • soldador do Arsenal de Marinha do VOTO VENCIDQ DO SR. ABELAR- ~iiO, ê a forma n1als justa e extll'es-

E'C) .quesubmcto à cDnsldel':t~ao Rio de Janeiro. CIlmandou uma' das DO ANDRÉA, slva ele a Nação patent,,-,l,. maiJ. lt':L!l
rnllerlor, • 17 balsas que trouxeram a salvamen- vez, o zell reconhecimento :10S sobre-

2T-D, Ob. em .12 de junho de 19?3, to, CPl'ca de três du:::ias desobrevlven- O Projeto n,°1.217, de 1951,. da :tu·' vil'entes.Qo legendário Cl'Uzr.dDI· 'Da-
_ A!l,á,.o Barroso. - E:lscnh~ll'o te!! c!entre os :t80 homens que constl- toria.. do nobre deputado Breno da' hia".
Chefe Seção. "1 tulanl & guarnição daquele lntellz Silveira, é de t.odooportuno e justo, Por éses motivos, 'Ol,l de parecer

De aeórdo, A conslderl!.r.~o do Se· Cruz:ldor, A descrição dos longos diás Visa amparar. não sómente um peque· que se deva aprovar (\ Proj~to, _
nl10r Diretor do Dapul"t?mento de e noites de horror e, ·sotrlmento pas- '1011Úmero de so))revlventes do nau- Sala "Sablno BaITOSO", em 12 li"
Ad'nill!~tl'nçiio, ,. snd~s nessa. balsa, são ai contados frligio do O:'uzador "Bahia", em maio de 19;)2. _ .Abelarolo çlat!ria

Em 1~·6.1Q,3, - RI/li MO;'~1ra Rcis com a alta dramnticic!:tde de que fl- 19~:;. mas, sobretudo, levar conforto Relator,
_ n:ret"l' da Dl\'!s1ia de 9bras, caIU Impre~sdos os fatos sempre nos seus larcs e· às suas fam!ll:is, e

S,I" lidos 'e vão a imprlI:lIr 05 !e- ~\1e, para descrevê.los, se usa de es· delxllr bem vivo 'o sentimento de gra- PARECER 0.-1. COMISSAO
"'J,lnto<!s, Ulo c:mll1es que revela a. verdade e tldão aos hel'óls e mértires de nossa DE !'INANÇA~

PROJETOS shlce:·id.:tde das expressOes, Achei de ~arinha de Guerra, cUJo exemplo ..
todo o Interêsse ti. dlvulsação dêsse de"e ser constantemente apontndo, Os .noim!sDeputac:\os Srs. Drene»

pnllJI:I'O documento Que constitui um precioso A 1,:1 .destina-se, e:latamente,a da ::;lll'cu'a. Joio J:l,ollla, Jusé Fleury
• .A.195 5ut5ldio .para. a História aa Marinha benefiCiar pequenos servIdores: sub- e GI::Lulio Mour" apl'Cltelltllrll.Dl UllI,

N, 1,211 li'illcional, em um dos mais. trágicos ot1elals e pra~as" ora inutilizados projeto de leI, que tomou g núme~o
As,segura ao sobrelli\:ente do aContecimentos por que tem passa- 1>111'11 .qualquer atiVidade lucrativa e 1.211-61: "WilleaUl'and oaoa sobreVI

nalllrdgio do Cruzador "Bahia" do," .. . também inc0J.RpaUbl11zados para o "cntes dona\Úl'a.gío .do Cruzador Ba
direito ã .1'r071lo.çãO ao !'ÜSlo.. íme", O infinito. sofrimento dêss.es trln-. mar. onde celtnn."e.nte terill.m posai· 111a. cujo afundamento leVe!lfíCOIl
r!iato, e dá Ol/tras provid.êncill,' t.a e seis heróis, que no cumprimento bllld8dede recomeçar um_a ~ova vl- em 1114:;, quando em poreçaoeac:\e
telldo· pareceres: pela constitu- do deveI' trouxel'am o mais belo doa da, nio tôSlle ~ hOrt'or e a fo\)ia que guel'l'll, no nOl·te.dQ Brasil. o du'elllo,&
eionll/ldade da Comlssdo de Cons- e:<emplos para os marujos braslJelro~, dêlesse apodelaranl vitimas de pro- uma promoção ao posto Imediato, 111·
Wuicâo eJllsUça, com votos ven- de\'e .merecer' o reconhecimento· de fundas neuroses de. lluelTa., dependente de quaISquer beneticios·a,
cidoiÍ dos Srs, OSllaldo Fonseca, t6da a Nação, pal'a que, de futuro, Realmente, em se tratando de be- que tet'lam, por outroSIllQti.~CI.t, tel!C)
O~vl\ldo Tri1ueiro e Antônio Ho. êsae exemplo nlio se apague ou nAo nefrclar sobreviventes do Cruzll.dor jÚS.;3clas cl1amadasleis de il"J.~rrl",
1;deio: ,contrárIos das· Comi.ssc5es ~e.ia lembrado como. páll'lnasolta na "Bahia", r.lI8a medida ainda mais se A ColJl1ssiio ele Constltuiç60 e Jut
de seQilra.nça Nacional, conl vo- História dos que del'ramaram o .Ieu impõe .. consideração, do Conlrresao, tlç1l.. coni, apenai, tl'esvotol diver
ta t,encido do Sr. Abelardo .An· sangue pela ll'I'andezl\ da ·P:\.tria, de y,ez que; como é notorlo, o~tros ler- gentes, não o considerou Infringente
d ; de Finanças S S em 3 de outubro de 1951 _ vidores qt,e apenas eoopera,lll.m com dos preceitol (:onatlt\lcilluala.

rea, e ' . 'd 11 I ' oestol'çO de guerra, nasrespeetl- Mas a Comlss"d S ,.
ROlETO N o 1211.1951A· QUE SE Breno a S vc ra, vas bases fóra aM de qualquer R"io ·1 I· . ao e eiUIança NR-p , ,.. . . '. .' c ona, mau grado o bem elabol'ado

REFEREM OS PARECERES PARECER D,'_ COM'ISSAO DE efetiva. tiveram em alguns. calos J pll1'ccer do respectivo· relator o no .
l I t • CONSTITUIQAO E JUSTIÇA, mais de uma promoção. como pré. bre deputado 81'· Abel d • "':....-

O Congresso Nac ona. deere a, _ opresent projeto, apI'esentado pe- mio de guerra, ... opinou peiB reje( ão doar 0I\n",,,,;8,
Art. 1 _ O assegurado 1l0S sohre· 10 nobre Deputlldll Breno da. Sl1ve1- Nil.o é êsse ocaso dos Mutragos após audiência d~ SI' - ~fj1to,. isBo

9iventes do náufl'llgio do Crl.lzadol' ra, dispõe sõbre :l promoção. 110 põs- que' opreaente projeto procura Rm~ Marinha, o qual se lIniltou n slr(l d~.
:Bahia, cujo afundamento le verlfl- lo imedlllto dos aobl'evlventes do nau- parar: vInham ji de urna campanha pai' cópias. à refel'lda c:m1:Aetel,
eou-em 1945 quando em operações frhio ocorrido com o Cruzador. "Da- rude em Que haviam consumido todo parecei' emtlldo pelo Elonsu1to 0j ..
de 'guel'ra no' norte dCl BI'asl1,o dl-.I hla ", no Rno de 1945, dUl'antea lil- o tempo das operações em mar lllto, l'idlco do MJni:ltél'io arlnt..n..... "r u
reLto a uma promoção ao pôsto 1Jne- Itlma gueIl'~ mundial. em contato com OI cor8'rlos Iubma-, tanto, .." - .......-

"
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PAIl!CEIl

Opinamos em sentido contrirIO'Q,
aprovação deste projeto de lei.
. Ern22-G-53. - Clovls Pestana, Re
lator.•

PAR.ECER DA COMI9SAO
A Comlssllode Flnanç:ís oplnn con.

tJ'àriamente ao Projeton.D 2.167, ,de
1952; nos termol do llarecerdo' Se·
lator. '

lStt.Nôe .~llr~cç.r, • aw.tl.'e 1lO11.StlIlO)"! 11J.1;';i.il:'>Ç.dlt . r rf,gimcnt.aJ, 5 .vi:~rj" cessa. necessána, ,edifici05 como ~cjnm cnsaa llrtra opc-
'k.l.~lmJO l~ulJI Pl'lltllll. a·.C.ll.'. IH: !'1rl0nilcce o ,,:;.-dc"ut:\do l~~I',jI10 I Ul'lIent~ e 1:.'UlI? OPO\'tIll11.t)lrop.oeiçã. o, rárros, armaaéns e estRçõelS .
•1<:('.....10'..· " tlal'lLnça tl."e c. ccn- Gl Punt es a'.ur.' Dire"o" 'Ja Rede !lIO ae. JuncllO, " ue lulJlo(jellló2. Princi,»plmente nas estradas ..do
t:~~,,~~ L"e ~~~ ~-: ''',:,\út.rn t,j~l:l'~ltll'OI;,; .~.~ i lj'el"l'o\'iã]'i;~ ;l~ t:~~'jÜ;~i~e, \~ac ~ rl'l,ojo I - ',Me(!uros l\lelo." Norte, cujo abandono ua própria con-
11"\;"'" "",.~l."ll~lI os !1,I~vl,:\l::~~JJJ~~' (1.1 est:lt;r.o de M;,...eíó, c~'pil~1 rlo Es-I p.'>FmCE.: LA COMlSEAQ servaeãovem reduzindo a sua já nn-
(,l", "-,~.~,J l.:~",,~~c.t..w ~~i C,p" .,. I "1(10 de },Jn~oHs, nio pnssu cc um la.. DE Tn ....Nbl'üRl·J;>S. CU.,i'LsICA- tiga ' detlciencia, os tranlljJortu ter
t;,,_ ~" ••,..~, h~J::. 'e~l1hlnlel,lo5 I;;i-I mentáve: PH1~;'€.~'" ll',"")JlI:~ti\'",1 com II ÇO~::; ~ Ublt/.::; h,.l3LWA~ restres estão, em muitos cases, ntt'n-
. 1 .I..•••• ,t••• C.•l de 1 .~ " .. " o surto de desenvotvni« nto ur.quela didos peras rodovias, ljUa~t fem)1!'e

lii . I" S I"~' u.acorcs Lo.i~· . H.Hl1V ')10.'" .IV' I Ao l\.":C:~~i.d:J l'lU!' ll'Jú..I.(.rl'J.a. ue \·vlOS. c elevando (1'" muíto o custo da prod
~~' , ".v,' :..~: ~ '.' I o,.' lJll))OI'ir.nte cidade rudesl ina, Cnns- '. . " ",. _. ... u • o~·. u-

inv l..t I:i.LH\Ul.-., " •. ' r, ,.. mudo, h~ nü'ds de c.nquen'a rlllOS,' p_.u;. ..."'•.. L'Ju\,. v"'"'J J..~VIJ.t; ......."'z.l"' cão, Ttmho procurado sempre )':'I;~r,a
~ ~ f·l(:~~l·.!I~:-.ü~d~. nl&lls, ccl~e:a~ ~u nun- ,ele a cidade de~\'la'::\~~ó cfEr.....ela \........ lJ ..' ........ 1.:: a v \:,.:••~ nu ~..vJ~\.u. ! ..."",.. Coso. cnamar- a atenção u'), ExeCllth'o

IJli.~ ,ll.C,,~,;.;U, (;:'.::::0 !u..~~cal ~.~l.tJ'/u,.O:l,,(.:J l,.:f~ti\'cl dcn1ugrtHc,) mroríor 'n 50 rl1ul."':~v s, .!~, ....... , 4..au~ .:t\.U'~,l."',,,. ". ,&I.,ll;.. - para a erradaortentaçá« da J)OJjl:&t.~a

)..ja~l,L'b~J ,\SlJlnu\1UiJS l.J,c:WJ u.\t.~lüv ~iJII."ol\'in~el1to daquela Importante ci .. ,1.LU04 ll~ ,L.~\;""","..J k-o ..l.1t.l, C\)~~::,,,,,U'l'"'v~.~ íerrovlúrfa , Pnt.rimótÜll vultoso que
~t:'J.~";':'.lt:l·~tu; ,'. , ''1Rb 1 \.td lt es não ,se CO\:l')J'L~Clldi que Hu\\,) \;~...r.v ..oJ \ t ...,..l.~.~ "'... r.t:uc J.,·t.- representa pa.ra a Nú~~ão ,e que, t,ia' a

a - ~U~l\,~l'''~e prermar fito [lhe ;";nc1a ,c' 1{~'~l'\'el",~)l) ,(, 1;') ('er'TO r.e rUU~.1.Ju lo .......' .l,\04Lbu;., "'.ll ,L1~dI,;L'~VI ,i;Lt,.;- dIa, tal I>e c':e:;.galiJandil e, dim;nujnd,o
fo~t1 cc.j(.'to' (lO lei l;~ll'L~ rJ.L.u.;!,l.Ú;,hU'. I t"O"'I':~ ~s ~. ;\;I'daCl'~s' I/~i'l:ovi'l'l~t~s di ::;"8.&1,lil.4-I.l-':;:U ::t.:....&v.1:' ~.I.Lb ..l.lLI.I.I.t ,.l.J_J,.~ de ,rnlr:r pcln oI'111ss:1.<J drJS ret!'Ool)::A.~

"t' ',o;ll ti') U 1'1111' ll' pns· L.'," "I ""', te I ,. , I '1 i' \ .. , I
I'C.'E.~· O lfj,e~;,;p. u, .(~~.. l , • ' , I ,,"'1, I"'" e i lUUP., -::1i)it~ L at":=tln:c?l,1,.e. ~\Onl un·. ,lI)... \.\.ucJ.. ~ " tol~l:.U.V. , '. . vei5, c laltn' de apoio, IlS ,ll1f.'..tilll.Sne-
tial' P:11·.\ a ~nnt.v~dnde .&:~l ..~e. ~.ç,~~. d, I dite cie' ,pl,lt;Ul:;1QP.'O (1\1C!:.~olnc"~a~l aI. .~ •.,Ilv.!.&U~J."H.d,L1UltO C4a)n~~~Ol~a OU~ cess1r:as80licitadns pd(;~, rJrüptjo~ di ..
t'ücn~.l" ,:~b~.&ln, c.:m~no 1a~el..,~a.l,~hI ~I ('l-lI\t:"t=" .1 ~f::(.mj~ :'l1,nI~I"'" ~:ll)scl'á lhL.UoJl .....b 1.4"'"_ ~V.!..I~.:l'..U ~~ .hU.l~ ..Ul,~ ... ~ retOl'eScl:lFo f'su'ndns de fel':'o.Nen"l
~;\.j::.aü~, lH::ll~ elc\"a'~osao n~lhtl.ll qu ... , .. 1Y~' Crile • ("'1" fr:. 'ia' ~"fl" pC'llP'1C7. tuu. cU! 'lJt.~.. l"'l l~~lb l'~jt,u~~ lU\O/....~\\.:L~t.~ semrr e é '5en1COnSJCet'a,'(~1 p;·r.iuh~o
J.I;~O fJ.·:s'jJ.úe,ue. capn-CHiad(' para' tr\J. I 'c'o' ~10' .', 'r'l\11:'~ '" rl~ - • 1"' ...k;.l~·' '111 ~('l't.'l 'I''I"~ !k~!U' UU~\.~ t: n':."l':.vl'. no !-,l'v~'e~u. qU.eo tl'ans'.ocrt.e de n.,'S~3 \'\j'oducão. . " li '1' '(Ia H, I'''':'' ,'1,' J." ...... '.J, ' •• I, . ,'" ,..,. I"

~.~ -7' t;onCt:b~::d) (It; 1.Jt::le ~lOS ~ U . '. ~! Pl'C~~;iJ'l l e 'I:crecp. I ep~!'o, e tr',\si "e.. ,~~O_,~\;. í::I. ~;,.a, a~ ~t'~UHltCS c.:onSl~ utiliza as Túdonas tW)~'LJo~t.Hu:çáo ÜR
-r~JCJ.(;al;~, curno SCJ~m. pIomo~~o ll~ I"'~'qao(; lntc.' dE. ,S('~,' .1111 '~redjr.1 que c.eu~ç~t,}. ~ , , -l' ferl'ovl:"1s. EvidentenlEi.\te liue t l1r!.~·a
llti"ld',~e e promoç::o 'por oca!!!.'" d•. nilo Ol<'l'.'r~ cs ll1ü~il11,IS CO,\f11 ;(lIS de ." A CUllstl'U~ao ce um no\'o e"ill- ôcteJ'minados pI'odutClS, e I:m o>strfL,las
rcs,ectnn. tl'anslCl'CnCla Pf11'3 , a l.ll.l:,: confo11,.:> (' ,;.,':' ~ ;1,1' a ,.ll'o l;:ts~::: ..!€i._ ClO lJi....ru. a t. ......,ç ...O ",a ~tQe .l.··Cl....u~,..a· de i.>o;:"~ pn"hilentarãoIJf.c :s6 ,n õ~fe
tiV1Ó:Jc1c, fituação e~ta de ~uc a leI. rOR." C' ",)'''Il.l I'te '.:CUIl1 :'r:":I~1 ~ !'ia. do l~or"f~;.", em lI""celO. ('apltàl )'fnça é pe~lI~na como pode mesmo
jú C2Iu1tn. .." .. ' " n " .1,0 que .r {~ l\'lt !c·..·a, n ~;'l·l~s.nl~!;ll· e5tn \<.0 ~~~n~o,.Qe nl~~~,:~s, ~ Hb:~S:S~l,,'u~~ I Sel' favol'nrel.

C:\?l' I~ Con.1SSl\0 de Fm•.n~as ,dr,n I P!'üp.;;,:",f; 11-':,:1' '''J'S"l: :0 '::f' que o.P:,OPllOlJe.'~l:"Il:e~tu ~,~("Ull". No cnso lio NOl't!!, r.olll::S f'lms ',s-
tIo (~O nnlblt.O d~s suns, atllr.t.lçces, ,..sta,:~~o í'I i'.nicB e:.:n:~'~lat~ ':'J': 'j,el':' ,e,; ,,~,bstl .....hi.S QC ,'.L'C1I0 ,lecoJ'lhCl,.C, tl'ndas eie l'Od:1~enl 'ce c~:1:;::;e j)jf~ri(:t.
regiment.ais, m(;l1lfestar-se 'llobre 0I tI':> ur",. ," lle Maceió, 11:'" se com- Tem, pu. ,alltO,lllte.m joIl'Up;',cctade quase nunca se pode. sem enrRrrl'i.
pTi,;l11:l. f:nunceiro do. pro,leto. IS.O e: I pr~cl1(le ~\).' "O·,t'l'IK a se: a "l;llS. o ;Jl'esen,e pI'uJeLo ue lel n,o ;l,lV'I, CIO mneto da produçüo, pr<:~crjr.o lJ'nnc-
fi. rJe~l:f.~a qlle_ oode.ra acal'l'c. tur al,)~, prfci.r;~.riJ.,.,,\t.r;lefk; 1,1) ~.ênéO. ,\li'". la 1 l'OPl'e I:C,JUtliUu ll'.cdwos Neto, porterodo\'iário.
cofres ôa Naç&o.," ' , .... I :~~fol·I~..1tlli1 p~,l'U uso .le l;assíl:;eÜ'\.)S "1" .lnteh:a1lente,. a :SltúUI;i\O ua~ v:as N,estn. ,:lngtlstios:l, s:tw1C'fio nfiopi)-:

porem, se li Conllssi\.o de Seguran~ I nma. Cll .oil,',l O De'J~~! .'",r I" !,\~. rel'l'e:'~ du J"m5 e Il<O pI'ee"\'l.l que, demos deixar de considerar .':10 que
ça. 11 €specifica _ pr.l·a se, plol,lll,eiar cior.al ",,'., :,1 '.lIl a~ ic f ,'I "', .tllllj rehlmellte,. C.uube de tuao n"ces:m.,m 1I se l'eferen soluc1io d" r.;'cbkmn, fl:r-
l\obJ'e li. l'nÉrito cu p1,O:JOSIC~0. chc"ou ." ,,:,.. ". r .' o,. para r,lel.QU' v.o tl'dl4'ao !las regloes roviRI'io, o estnbeiecimélltll ÔI! I1m'l
il conc!í;s[;o pc!:\ re,lel"!,o, nRO !""s pa- '-'CI.tO. "';,:,f .;. lI!r~1 p.~ ~"~ ,~,e} " ,t que 5el'l em. 1 a.tRIll p-,utenal Wmll1- ordcm de prioridade pa!'~ :O~ s~r,:j~ó!'l
rece h"e c·t~ Comiss:io de Fl11ançns

l
wcos. I~ ,,$ ",$ cOl,:h~uc~ ,1IeCall,.1l e te OilCU1I.S de'.os1tos u'llilúS 00)'· n reRJiz~l'. F. nestn ol'clt',,,. rlf've t,..,r,.... '" •• n ." ,. (.;c!<:sa cs a" o nUl' \('t' t· I I

ven!jft" a aco~se]har a npro\'al·~"o. .&:1 :e.Hh l~~., ~," '\'. ':' . ., :. 1 Blentaçau, ~llpt~l''4rllt:l1toJ ti: 1:al~beln I pl'ln1:lzin os sel'\"icos l'e!:":1.)i1n(iL\~ fli.-
Assim. entendemos e dc,~e modo tUJl'~:, J, ", "P"~ r...?'l:\I,U ,f'\lo:! edific"os como 5ejmn cas"S p.ua ope' )'etnmente no r.ullIent,) da '~n"J~"'(~~r1e

op;IJomOr, CLJ::nlhf'f.OI' e ,f.:.be,,~!Ue,_; ,l1U~so. t.,.~ rál'lo~. al'm~:zéns e estaçücs. UI' tráfe~o _ matcrial r{l'lnll"('. (,!i-
SAln. ~ntônio Cr.rloS, em 22 tle !u- taoo. Qü8 II~ L .;> ~-, Ili ), ~~,... It.l" ) Prmclpalmente 11~S csu':\jas do cin;'s ..depós:tos e l!nhns, 'T"'lo'l os re-

h ', 1<'3 _ Dan'tas Jur.icJ' Re- l'eb Olo 1)t· ,·s·e, I. l" po J, 1"1'1' Jc "o 'te "Ulo a~'lnllo"IO "a mó"rl:l con-' cursos hue ~e lluclerem obter PO";1 ,_,.
~ o oc ~.... 'POC"UIl r ~ "" t ~'lPI'~1 .., 1 e." '\ 'ao' ..i.'\ lo , "" ~ ~ Ji t" .. ~ ,Q1 t ~ , 'H ow" o...,, sel'v'ç"o \'em reduzinéo a sua 'a ..n- ferrol'í:'ls CIo Norte d~ i;>nls 'lev';"".
a 01'. .::11 u",."l'. cú;)(llgn:;. li "')11In na 'le· ti a" ~lciércia os tl'lU1S'101'L.·S ~e''l't's. Pl'cferenclalmente. atctlCler Il~Ul'l.':;

. Co'''''~~AO LIe Fen J I l, .l .,U 1\1);.',f'~',t' em Ala- ,.~. c ,- ',' 't ' '~.o~' at~nd1. 1
l"t.RECER D•.:\.· ....~,-:,. . "0' S ~e.. 'j" 1'01 d.'l~ ',".' e."Pl·cssi,·as .. es e5.aO. elol mw C5. c.~ ,. . ser\' "OS,

t b .,.. u.,', .•... ~.. " dos pelas rodOVias qUllse sem ')l'eele- Nesta ordem üP. considl'l'~rií~~ .. ~f'1t
• A f:omissão de Financcs manlf~s n· 1entreLl'·~.5 OI< E~ta.', ~ tn".It.n'J'lS li" ti ti tlUitOO 'custo da Pl'U<31'IÇ:'O de parecer contrsrio il ~pro":l".~1J (10
Ile cOlitrilr!:!Inente ao t;·l?~? ~t'p'l~: el\tel1S<I. l;,l~ S ar In..:.s.A1c1ll fies- l'~l~ ;ro~Ul'lldo Ilempre ncs:a C~E;; present.e pro,letode lei, n Que qtbmc-
1'0 1,217, ce1951. no~ 11, o. sa pOI,d!.oj, .·Jl~%a(' ,ir p:'~lnil) n Ma- chamar a atenção do Executi·/o p[,ra to à dOUtll conllidernc!io d'lS llustres
recerdo Relator. ceIO, su';.... 1I-111~ !lut!' ,I l!e c:'lie:,1 m' a errada orientcçào dn politka fcr- melllbros de~tn comissão.

SaiA. .....ntônio Carlos". em ~2 de bnuiH,;>, ": o.I:~ t~·.': ,H ;'Oj.tlh,çâo. rO\'illrin. Patl'lmÔIÚo. \'ultoso q\te re· AComis~ão re,ieitou Ú OIll'CCerpOr
junho de 1953. - lSl'a~l, P:n/;f'i;'o, NosEs.~1,)s lJnülos, Jllclc eSL,"c, h" presenta pllra a Nação e que,'Cll'a li mnlorla de \'oto~, Cicando dcsimado
l're5ldente._ Dantas JUnior Rela- cerca '1\! '.1 ",LJIlU; I.,)tn tltlC ."""151'" dia \':ll lle desgastando e diminuindo o deputado BenedltoVaz para relator
toro - PavIo Sarllsate. _PavIo P.u- çtles lc. '."ll"'.,S "ep','sell "V:!.l!' I1~U,· de \'alor pela omissão dos responsá- o \·enciclo.. .
mos" . - Abelardo Andrêa~ w'lcldo. to bem , indi<:~ ,1(' cUltu"lI. "I'Orns- ~Is e f~lta de apolo as mec.illlas ne- Sala "Paulo. de !"'rontln". em !i de
cOllSldet'andCl como voto em uPlt1tdo sue d;.on,ll(ll'''.II:~nttlll) p:Jq ll;,rte. ce5liárias 1S011citada!. pelos prõprl.:>s junho de 1953.- Erl,lon Pa!s.'~,Prc
o mell parecer, Qur:ndo memhro da tenlN'icdclO El,tl'c nos. as e<,;tr.çêcs diretores dlls. estradas de ferro". sldente. - Jaime ·Teixeira. Reir>t'lr.
ComillSlio de Scgul'an~a..Nacionr.1. - ferro\'iárias, na lSuamaiol'iR, deixam . Apóll estabelecer taie premissas, o - Vasco Filllo. - Germano DockoT'/l.,
,Alvaro Cas/elo. -:. tameira eitt~n- de ser snlas de vi~jta, parRse npre- eminente relo.tor llustentou com mu!- com o relator. - Ostoia llorm~X,i,
court. com r:e~trlcoes, - Se~emlO sentarem como b'lsteS espetáculo dOI· ta .procedencla â""tese do "estltbe1ed. com o l'l'l~tor. - Mendonca Júnior.
Maril<, -Ponce de .!.Trllda. - lia- atraso einêpcia. de um povo. que já mento de uma ordem de prlol'jc!adc - Bmedilll Vazo - M,l1Ir{cioJoT!prrt.
nle7'j Ma~ii:illi. ' náo devia selO o brasilell'o, E' pre{li~,) para 08 serviçolS. a realizar". - Valler Sá. - Saturnino Eraga. com

com'ir que as estações ferro ilt.rlas ReconheceU, porém. a ba::I1'la do~ o relator,
I'ROJETO continuam muito ligadas à vida, à membt;,os da COmissão·.present~s &0 PARECER DA COMISSAO

N.D 2.167-A-19S2 histól'la, ao. progresso e à culturil !le debat~ 11 Inexlstencla atual de tal OI'· DE FINANÇAS
WIl povo. Na 1"l'ança como na Ingla. dem ele prioridade. E. em face de tal ULAIÓRIO

Autorita (J abel'tura, pelo Mi- terra" as estações tel'l·ovilÍl'io.s 0Ial·ca· constatação. optou pela allrovação do
lIisleno áa Viaçào eOcras 1-'11.- rama época do seu renascimento In- projeto, considernndo que, se C,JnCl'e- Por este projeto de lci ê o Poder .
bllCllS, àu ~'Teàit" eS)Jc.:iaL tie (;1'$ dustrl:!l, da expanstl.o do seu cocuér- tiz:tdo, \1rll. tr~zer melhor8mcnl.,111 be- Executivo autorizado 11· ab.ir o cre
6.uOU.OOO,OO purCl· "~l.~truçao cio cio, elo Soerguimento da suaci~11l2a· néflcos u inst:llações da Rede Fel':o. dl~oespecial ele .cr~ 5.000 •.000,QO. ,Pel;)
1I0VO eàiJlclO da Réae lo'errl)lJitiriu çáo, .do sentido npvo do seu prOllresso Viá~!a do Nordeste, em Maceió. )\lmt~tel'io da Vrnçao.e Obras Pub~
do Nordestc elí~MacUó,Alayoas, e da grandeza do pais. Ntl.o é 11»:0 n .1: C que me cum;>re l'elatar, COmo calli. plU'a. a .collstl'~çao da esta~aí)
fendo pareceres: /al:ol'uvct· da construção de um prédio, onde o poVOlledntor do !encido. fer~oviáriade MaceiÓ, -da Rece l'er-
Comissóode 7'rarrsp0l'tel, COIi1U- eneontl'R o conforto na e~pel'a de um A ComissaoaPl'ovouo pare~er, ronár.a do Nordeste.. .
nicaçõel e O~I'f4S l'..õ:WtlS,. t:om dadencrdestlna. Coostrulda. há mais Sala "Paulo de Frontln" 9de ju- . MllniIestou·se em ~entldo contrál'lo
IIvtos vençillos dos Srs. JaimCl nho de H53. - Edson Pas80s _ BI!- àa;>rOYação delSte pl'ojetode lei o
Tei:xeira, Ostoia S09lLSkll coSa- trenl. Que sai, de um tl'em"que C!leta, . nedito Vazo _ Vasco Filho ...; Mcn~ lIUnistél'io da Viação, sob a alegação
turnblo Braga, e contrário' da l~vando e trllz~ndo J)flssageil'oS e LlIr~ donça l1iínior. _ Os/oja' 1\Og;/$ki. de que hó. outras obrai mais U1·gel,telS.
Comissão d.! fin<;nçl'll, C?lll t:~:?, elro, incompRhyel ~om o surto.de de. l'l!lleido•....; Salurnlno Bra;;a, ven- A COml5!áo de 'nllnsportes e Co
l1encirio rlo Sr. AIlclilr40 ,A,nl1;-ea: gns. quemalltém·,It. vltalidade,o mo- eido. - Salo Brana. _ ·.+:alLricio munieações. deu parecer fllVoré.\'el não

GR·OJETO N" 2 16~.1952 A nUE "E vlmenióto 111' tunl/illcdl.dadae·d" For~. ciám Jopller/. - Valter Sá. - WilIy obBt~nte E8lIe pronunciamento do ór-
~. '. •• .... ... Mace, li es aç o a. e e enov • Frohlicll gão técnico

REF'EREM OS PAI.ECERES ria do Nordeste sobre ser a mais pc_. .'
O. Congre5lio Nacionai decreta.: bre das estações é o malll, Imprópl'io VOTO VENCroo no SR. JAIME A Comls~ão 'de Fina!1ças não õeve

. . . ... dos prédios pal'a . o fim. que. se pro· . 'rEIXE!R allrovar cl'édito especlalpnra uma
Art.- l,D _ E'. li p"de~ Ex.ecutl\o póe. COOl'denando ..todas as ativlda- A' obl·aque. pela lluanatul'cz.n, d;el·e.fi.

autorizado a 2b,lf, l\O lI4uustel1o aa des da R. F. N.• em Alagoas, embo· A construção de umno\'o ediflclo gurar no orçamento ordinárlo ela
'1liação e Obn,sP:íblicas, ueparta- rl1 disso, niio dispõe o prédlode5lia para a estllção da Rêde Fel'l'ovlál'lll União. \,
mento Federal clcEstradas de FlOrro, . " . . , ., .~ do. Noraeste,em' Maceló,capitaldo Opinamos,portnnto, pell1 .rf:jeiçlio
o crédito espee;a) lle Cr$ 5.000.000.00 estnção do ,!Jlln,hno tias ;"i~ênclas pII. Estado de AIlll:oas,. é necessidade que deste projeto de lei.
(cincp Dll1hôes decluzeu'o:;) a fim r~ lDstn1açao do seu p. óol!o escri~ó o próprio DeplU·tamento Nactoual de
de atender ao ·punnmcnto daér.nstru- rIo. !ultaytudo,. Tudo .falta de uma Estl'adas de Feno reconhece.

,~, d· .. 'ti. d estaçao mesmo modesta. Dessarte,
ç!lo do novo'.l~~.1'C1D a ~stRÇ O a compreenile-se ,perfeitAmente. os mo· Tem, portanto. Inteira proporlec1ade
Jtede.Ferro~la.tja da • NOldeste, em tlvos justi)seoportunos.que inspira. o prelSente projeto de lei n,' 2,167. do
;r.Q,nceló, CaPltal QO I:~tado, clM Ala- r:'lm a t'edação desse projeto e 11 r' nobre deputado Meaeiros Neto.
80115. . . não. pllssa de um lamentãvel ])arcll. Infelizmente.a sltua\'lio.(\aB vias

.Art; 2.D -Esta lei entr:\râenl7i. apresentação 110 e.",ame e consideração férreas do pais e tão precliria que,
'OI' na data da ~U'\ publlca~5.o. doCongl'cssO Naclonal. Não me as· realmente, qucse de tudo ncccssltam

Art. 3.• - R~vug,),I1WjC as d16polli· salta nem perlSegue Cjua1quer dúvida pllra atender ao trá1ego das .reglúes
,!lesem ·contrál!o. de que os meus pares e membros d:lS que· servem. Faltam ntllterllllronn

'tala dasSeSdõcs, em '1 de JUU10 de Comiss5es técnicas desta elllla. quel. te, oficiou, depósitos, trl1hos, dor
18sa.. - Mectei/o. 'Nelo,., rlll1'llmpossibllitnr,,,nll. ma tramitação montaçâo,. em;Jedramento, ~ também'
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técnica e financeiraqu~ derem ser
recomendadas para pôr em ordem a
vida. de f~rrovia, pode o Guverno '.0
corrê-Ia mediante sUI)'ier.,Õ~s uorl11a,s
e exO·aordlnál'iaS. ate qo.le e'a "o,.;",
comportar-se dentro de sua ·"~eltD

própria.
7. Objetiva-se, no caso, s'conünua

c~od~ medidos já aelot~:ja aut-r.or
mente 'e a elevaçã..o ,d'} ~'rIUal1t'lmll

mensal dc Cr$ 15.3('0 OOO,U(\. mra
Cr$ 20.000.000,00 a qU~ dará uma
despesa total para o curo'entc exer
Ciclo de CrS :140 00').OCO,l;,1, para ruja,
cobertura não existe no vl~'ente Ot'~~·

monto Geral ela União vertia esJX,~I·

fica. sendo lmno'sl·;!l,. ~i)r'a"to. n~

conjur turn, atender 00 ~,cdldo.

8. E' o. que m~ C'1m 11=-e mtor-na.r
'l, Vossa Excelência, ao restítuír o
nrocesso anexo.

Aprovetto a o1)ort\!tlid1'i~par:l re
novar avossu Exc~lénda ", »rot estos
do meu mRis profundo respeito. 
TforáCio Lâter ,

Cr$
401.3l7.00n.OG

62U19:i.MO.l)3
44.6i8 . eco.Oo

180.000: ooo,nn

Renda bruta (estimada)
Deso~a :,::: :~: ~ ::::: .,1'1 I' S89~.095·.OÔ'O:ÔÕ
Conta.s a na'lar de exercic\o anteriores,

inclusive 1952 35.000.000,00
Au.'illio rCcebilio tio Go'~hno em lflô2•• , •• , ..• , .•.......•

Sala "•.\ntõnio Carlos", em 22 de primentos de mater íal para seu.!l· 8. OuvIda a respeito, Informo I
[unhe de 1953, . ...;. Israel Pinheiro, moxartradc. Contadoria Geral da República
Presidente .. -Clovis Pestana,. Re" 2. Atendendo a sollcltl'l,~o dêste "Que vinha "cnda ccnce-
l:t.tor.'- Dantas Júnior. - Paulo MinIstério Vossa ExCeJencl.. autort- dlda à. Lecncídína" mensa,mente
Barasate, - Paulo Ramos, ...:.. Abe- zcu que durante o exercrcío corrente a írnportãncíu de Cr$ .
lardn Andréa, vencida. - Alvaro resse concedida à Estra,~a O auxuíc 10.000.000,00 d,estiDada. ao pa-
Castelo. -Lamelra Bittencourt , - mensal de Cr$ 15.0000.000,00 (quinze gamen,o do aumente de. sa.arío.
Ranier! Ma~:illl. - Ponce de Arruda. milhões de cruzetrosi o qual tem vigorante, por determlnaçéo co
- secenn» Mariz. permitido t Estrada manter em eia Ministério. do Trabalho, II partn

PROJETO seu pessoal, com pl'ejl1i?o, porem, de de março de 1949. Em lS&2,pDl
pagamentos de fornecimentos que se despacho exarado na E.M. 203,

N.' 3.l69-A - .19~3 encontram em atraso, de 13-2-52 dêste Mi:listél'lo, Suo
,4.utori~a O Poder ExecutIVO a' 3. Para o préxímo exercíclo ~p::e- E.~.a determinou o sumente des-

abril', pelo Minist€rio da Viaçüo s.enta a Estrada as mesmas conaiçoes atendendo, pois,em parte, ao so-
c' Obras. públicas, o créditoes- \00 nnterior, agora. vadas ainda com (, se auxílio para eis 15.000.UOO,OO,
'[Jecial de Cr$ 240.000.000,00 para paganlento em atraso de fornece'~o- licitado na E, M 17 cltad a no
atender à despesas. do pes.soal res e,. com sua renda m~1.<; :'p'jnzda expediente ínícíal dé3te processe,
e material da Estrada de Ferro err.l••vísta dapeqllma safra. de C':l!é O arco 6.° do Decreto n." 31.070,
r ~.011oldll'a, durante o exercício ~.·.mda. na ml zcna, pela "e"~'lçuO de 3-7-52, ínvocado r,o itcm 4
... j d C d tn ti da E.M. de fls. l-~. não auto-
di! 1953 tendo parecer tacorâ- o açucar ,. fln)IOS e eu. me o rlza, coma parecer. a subvenção
tlel da. Comissdo de Filumças. geral pela reducão de negécto no a que alude a E M'

mercado ex~c..: ,i'COI e Impor;alo;.
PROJE:TO N." 3.169-1953 A QUE SE oi Tomanl.oo em consideração _s Dispõe o cltado:ut 6,°:

REFERE O PARECER. -azões acima me ncíona das, ee.lh" a "Art. 6.0 Os serviços da Es-
d . V trada de Ferro Leo:-,óidílla serão

O Congresso NacIon:il deCreta' nc nra e vsotic.tar a essa E.tC<:eJén, custeados cem a receita arreca-
• . • ela, para o exercido de 1953, a con-

Art. 1.' E' o Poder Execut.lvo auto- cessáo àquela ~trlldB da !lll";~ençho dada. e com os re<:t\\'SOS que c EXPOS'~"'O DE MOTIVO"; nn MI.
lzad b J IM" é' d I de· 20 ""O 000VII Qavêrno . Federal rcrnecer. NISTFRIo nA VBCAO .Er' o a a r r, pe o ..•rust no .. a msnsa e. rs .vv. . (vinte Pará"l'afo único _. Mensal. OB~ '.".. PU"'LICA·S

Vii\çâo e Obrll.! Púalícaa, o . crédito milhões de cruzeiros) nos tkr!1'~ dú "'" '"
especta; de Cr$ 240.QVC.OOO,OO reu- art. 6.0 , do Decreto n.. 31 078, de mente, o Adminístrador dllo E.~- N. ° 200·GM;
zentos e quarenta milh,jes de crllzei- 3 de Julho de :95~. a ti! que ;ejacon- tl'a.da. enviara 11'0 Ministro aa Em 26 de fevereiro de 195:!.
rOlS), a fim. de subvencione,' B E~tra- vertido em lei.."l'roJeto n.Oan-.51 q"e Viação e Obras Pú:,li~as, atra-

~ . ',.. .. VãS· ,,- Depa-ome,.,to "'o~iona\ "",v. ee'.ent'..'slmo Sen"-r ....e'ldent. dada de 1".erro, LeOjilOldina, durante dar"('~e;'aniza.ção .definitiva àquela. ,uu. L"M I. n_ "'.h - u'" n" - ~
t de Estradas· de Feno, \lD\1l dll- Re;:ll:bllea, .

exerclc\o de 1953. visto sua"ecelta Es ra .:;. .- monstração detalhacl<l da recelcr
!ler insuficiente ;lara c6brir os m-.A It t 1 d· dê'" " Ten'do em vists :l.I dificuldades ft·
cargoa de ll~o&l e materll. llllpres- .prove oaoppr un d~ ellar~ re· e defl\>Csa om s~!~""r,or • nancelras em oUe se mcontra a E.~-
clndfveJ àquela !latrada . no~ar a· Vossa Exceh!nc.a os plotes- sendo óbvio, poltam,). que OS re- trada de Ferro· Leo'loldll'a.. I!ste MI-

Art. 2.' 11 im\lOnlnci~ &t"ll\D men- t()l; dlo
V

meu maIs profu"\do respeito. CUl'8CS alf referidos .i~rl<) os que n\stério enviou " "6~sa Exc~Vnc\R a
clonadl1 . ser& e:l~reiUe em duoalci- - Â aro de 8ClU&Q Lima, por lei forem 8:rlbll~dos à Leo- Ex»c~lcâo de Motlvo~n .• 1.050-GM.

d t ' d . bri 'A "'XPOSIÇAQ DE M01""08 DO poldlnll aob a forma de allxlllo. d,~ 27 de nOI'embro de 19fi2. na Qualmos, es mim o-ae <J ia:or!àmen"" ~ • 'H ~ub\'enç&· OU qual~u",r. outra".
a metade de cada duod""'imo ·m par MINIS""''''IO DA F'ZE"DA .. au . sol1ci.tava ·q\le fi\."'p r'n"'...., ecl!d~ o 811d·
..• ç~ .. ' - .. "''''' no '" ., 11. A$lIn é, com efeito: o diploma

.celaa igual! ia amort!taCâc: e paia· N0 327 E 21 d f' I d I 1 I d • b i o ê n' 110. men,al de ~rS 20.OOOM(I,Ooa tlm
menta dO<! Qébit~ para CO!J1 o Arma- 1"'53' - m e e, ere ro e ega nvoell o n.o o r ~a o >01' r ~. de "u~rlr "as de""e!118· com oessoal e
lleUl de Àha~t"'~lment.o da Estra:ia e " • ~tornedmento de. teCl.\r~.E. '1'o-;lavla. material. oara clljOo< pncar!!o,~ a recel-
Contadoria. ~ral de Ttanspurtel atéI Excel~ntfsslmo Senhor Presidente admite que o Go~érno c>s pode for· .ta da pstrada tr""! s!do In,'ufi~le'\te.
08 wt 15 "tlv d da Republlc&. necerpara que a estrada Sll!lr8 8 2. P~·a. 1\lslifl('ar essa soIlcltll~~o
Crt 25~OOrt&,~OO .~!n~ ê'~in:';' 'mi- 1. .No processo ane~o o Ministério deficiência de· sua. t'!celta '. Yale i.!to ·1lo .•Pstrada d~ Fe~o LeoTVll~'na ."Il'~
lhões de cruzeiros) e er$ 2~ 33"233 70 I da VlaçAo e Obras PúblJcas encall'll- dizer que, a par daa pr"v:dencl~s .de sentou 0Ii se'!ulnte' elementOS relatl
(Vinte' e tr!s '1l'lhõé' t,rete~to.' e nha. a VOs.sa Excelência pedldo no ordem e~onOmlca, admmistr..t1va, VOs a.o exerclcio findo:

• S, • ~ 'i~ellt.do de que seja concedilia à Es- -
trlntllo t três cruzeiros e ~et'.!nt!l cen- ôrllda de Ferro Leo;lOldina, para o
t&V03) • I ev• erc!'lo d 19'3 b liArt 3 o Esta Lei en'r8l'i elll VI20. .> , e ~. umo! sU venç a. . . , - . 'mensal óe Cr$ 2<).000 OO\l,OO.
nl1 dats. de sua publlcll,áQ. revogadas "Nas têrl1llls do art, 6.°. do De-
u dl.posições em cc.nkário. creto n.o 31.078. de3 àe julhO

MENSAGEM N. 207 de 1932. até que seja crllvErtldo em
Excelentlsilmo ~enhoresMembros lei o .Ilrojeto n.O 387-51, que dará 625.993,000,00

dOE~onf~~ss~~~~~~:~, aIegacia!pelo ~;~d~!~ação deflnielva àquela. E,s- De!iclt apurado J ..

MlnL,tro da Viação e Obras Públ1ckS. :lo Na. Justlflcatlva da mr,dldll pro- 3. Pela ];:xoos1eão de MotIros nü- ano.!l fim tIl' oue se nossa sumir de
naE:KtlOsiÇê.o deM()tl\'OS anela tt\nh<lIposta, lembra ao.uela S<cl'etaria de mero 327. de. 11 do fluente o Senhor recursos. de."~bados a atender aos
a honra- de'su.bmeter à coIlli:deraçãc iEstado idêntico procedinle;;toO adDta- Mlni"tro da .Fazenda Informou a Vos. seus com;Jrom:5scs, jA que SUl rl'eelta
de VOSSa8 Excelências o ull~luao "nte· Ido para. o exere.lc10.de 1~"2, quando, • o. Ibll·tu Ex li d ~r I ú s~ ExcelêncIa que. n"o eXlste 11'0 r- COlO o ",o's 1 a.
1)1'( Jeto de lei. autorizando· c Poder Iem s a POSlÇ o e ,.?t v~s n - cnmento Geral da União. vcrba es- 2. t5te Ministério .1:1. teve oport\!_·
E.'fecut.lo;OIl. abril aquele Mi"\:;teri,; me.ro ~7-GM, de 8.de ja:lt.l·o.. naquele pcclflea pela oual po~~a ser atend!Jo nldade de se. manifestar sõb~e o a.~
um crédito especIal d~ ......••. , ,. ano, citando aS dflculdadts fmancel- o crédito sollcltad<l tleh F.xna);\~!1) de sunto, ~onfo!'me F1<uC'stcã" de. Motivos
çrt 2~0.ll\lO.l'OO.0() 'duzentos e qua- tas em que e ~ncontr:wall!1uela fer- Motivos n.' 1.0SO-OM dêste Minlsté- n. o 327. de 11. de' fev.erc!ro tltimo,
renta mUhõe,'de cruzeiros>. a fIm l'o\'Ia. "encarecIa aVossllE....eelfnclll 1'10.. . anexa. oninando ('nnt~.lrlamen·t". "btt)
de subvencionar a Estrada de· )l'err' nM 50. a necessidade de ser !,llantlcla 4. Nessas condlçôes. !ltendendoll que o O=camento Geral dRunlão !'lara
Lcopoijlna. durar.te o exer~l'=lo de a ~lbvenção mensal. até entao CO!!- sltuaçíõo em que sepncontra aE~tra- o. fluentee~:ercfcio Mo consl~.ava
1953 visto .'Ua rlrflta ser l!1~uf,cieh~c ced.da a Estrada como SUa elevaçaO da de Fcrro Leoooldina. tenho!l hon- o f1tlente exercicio não conslganvs
par~ cobrir 'Jl! mcargos de pe·~'~aj. para Cr$ 20.000.000,00. ,'!tendendo ao ra tle S11bmeter li. wnS\derlll;ãD de Vos- ver\)l\c"}\<ól\ca par~ ê~~e tlm.
material imprt'.<c.mllvel.s àqucla Es aumento de encargos deCOrrentes aa ~a ~xcelêncla a men~a~em e projeto 3. Tn~a\1a. (I Mi!listériodn Via..
trada,· ree~truturaçM,do p~sso!ll e da ai te- de decreto anexos. ~olic!tando ao Con- çi(o e Obras pt:blicas. tra!!screvent\1>

Rio de ·Jan~lrll tP ·de maIo c1~ 1!!5S: raÇão ldas tabelas do .al!lrlo,mlnlmo gres.so ~aclonal a abertura de crédito dados fomecicios nela ferrol'ia.lnteres.
132." ela Ind~'J"nér:clb " 65.0 :Ia SeSiíl' estabe.ecldas pelo Decret, n. 30.342, especIal lU! valor de Cr$ 240,OOO,QOO.OO sr.da e l'e~rtando-se aonronuncla
bllca. _ Gei.ulir IlCirQaS, de 24 de. dezembro de 1951, e aos :\ fim de subvencionar ~ ~trsdll de mento de~tA ~ec'etaria de F.stado. SU•.
EXPOsrçA.O t>E MOTIVOS t:\O MI- suprimentos de material para. seu 1I'er.o LeoP<lldlnn, durante o f'xerclclo gere aabe:'t11ra d·!" llYl1 cr~dito especla\

NISTÉRIO DAV1AÇAO E O::P.AS Almoxarifado". de 1953. \'lsto sua reeelta prónrlll ser de Cr~ 240 000 MO.CO. "atend"ndo a
PUBLICAS· .3. A seguir, reporta-se aquele Mi· Insuffclente para. robrlr O. encàrlto .. de situarão em ~ue se .encontra a Estrllda.
1.050.GM- Em 27 de nO\'embro nlstérlo ao respeitável. c.espacllo de r.essoal e material Impresclncllvel de FCI"'O Leo1Joldlna", submetendo 110

de 1952. Vossa· Excelência então . darado, em àquela Estrada. VOSSd Excel~l'\('ja. mensagem e proJeto
ExcelJntlsslmo . Senhor Prei'ldente virtude do qual a subvenção mensal Aproveito a oportunidade para re' de lei· "I'snectlves, ,

da República. . e:,-traorl1inãria tll\ n~a<ll\ em <:1•• , no\'ar a Vossa ElIcelêncla oS protest'ls 4, Mll.lto. embora e.'sa ferrovia e~-
Tendo em 'VIsta as dl!kuldades 1~.OOO.OOO,OO para lD~2. do meu mais proi'lndo respeito. _ AI- te,la.ll merecer um detido exame' d~

1ullmceiras em qu~ se fln,;(.ntuva a "A qual tl!m ".ermltldo A Estra, !laro de SOIl:a L/ma. !lua sltuaç:\'a.sob todos oS asoectos.-
Le 1 '" econômlcoa. flnanceJros e admlnlst.r~."

l!:;,~r",dade Ferra opoidma, p er.a· óa manter em dia seu pesaoal, EXPOSICAo .DE MOTIVOS DO MI- ti'tas _, a fim de !e \'erl!lcar. Mm
mente justlflcadas,. ê~te Mini.5têrlo com prejuizo. porém de pagamel1- NU;nRIO DA FAZENDA l:,rec'lsAo, a.~ causas >\0 desenuillbrlnde
enviou a VOllsa EXcelêncIa e EX\l06I· tos de fornecimentos !lue ae en- N.o 551: sua vida financeira, ~ste MinlstérlG,
çio de MotlvOlln.· 17-UM. de ,8 de oontram em atrazo". face 1\ ~ollcltacAn daQuela Secret,arla.
janeiro. do corrente ano. na .qualen- 4, As aludidas dlflculdlldes, da el- Em 11.de março de 1953. de Estado" (I! tél'moa em (Iue foI col(l~
carecIa a. Vo~a. Excelt!ncla nlo 10 trada de ferro em ca.usa. segundo.·o Excelentl.sslmo Senhor Presidente da' cada.. manifesta seu a"~en.ttmento com.
a necesldade de 3er ml.ntlda .9ub- Ministério da •Vlaç40.eeagra'Varam Repl\bllca. ... .. . a eonct!SlIln a\ LeoPÓldlna de umaaul)~
,ençlio .mensal a~ então concedida "com o pasàínento esn atruo 1108 'L Trata o processo anexo do l)fldl- vençlo extraJrdinArla.. . .
àquela. Estrada como lU,.. el4!'#&\lt fornecedores e ·com lua unda do feito· pela admlnlstraçlo da l!lBtra.- 11. Devo pMlderar, entretanto, que
Jl",ra Cr' 20.000.000,00, .1ten:len40 a.r malsreduzlãa em vista da p~que' da.. de Ferro Leopoldln... pOr.lntermé- esaa. aubvenclo nlo deve ler aU\ltrl'lr,r
aumento .d8 encarllClB del1ortentes' 4. na satra~de café colhida na.lua. dlo do Minlstérlo- da VllOlo e Obru a crt:l0.000.000,OO menaala, tellClollll',
reeatruturaçlodo' pellioal Ida. alte· iona•. pelare.tençlo do .aOúca,r .de Pl\btleu, no tletltldu d~ qúe lhe IItJa 'lata· o fatojl.· conhecida .de,que-="
rllçilo'dta t&bel.. do lIIl!arló·mln!mo. C.m,.poa:.:deummol1o gera.r per ,ooncedldl uma· Alib"IlÇlct: extraordl-lmP6e 1<0' Govfrno-Pederal ,.'" peue,..-',
eatabelecldas.'.'pelô o,creto, n.". 80,.:34&" la: r.e4uçlo., 4e~neaÓ('I~" 1l~ ,nwr- n.rla;a.·llIIPOrtAnela..:meMa1.d'" .... ellOl!)·.do· ~uIU!lrloorc;r.mtt\tt.rl~'.~fto.,
ele H de "denmbro d! 1131 ._...·'~"..portadof'. lJllportador", 01'$20.000.011O.1». duranttll"ce..ttlllte Jaftdo; afinal. ao ..neamentofta· ft;i..,
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Art. 2.- - At leis Clrçnmentál'jnll
pnra os cxercícíos, ele 1953 e .1954 COl).
slgnnrão ímportâncíns de Igual \'1l101'
pnrlt a mesma finAlidade.

Alt. 3." .- Esta Lei entrnrá em "j.
gOl' nnd ntad de 5UIt publlcacão, I'EVO
gndas ns dlsposir;óes· em con trárln ,

~." 1
Onde convíai-:

Acrescente-se crs 5.0nO.Ooo,oO
ccmco milhões de cruzeiros) para o
illil:io dacousuuçüo de um Matndou.
1'0 . índuatrjal na cidade de CsmjJos,
Estndo do Rio,

Snla das Sessões, em 23 de mnlo de
105:.1. - CC/80 Pc"an/la. -OsV€Jlrlo
FonJcea • .,- Jorio Roma. -José Glli
manies. - MU11hrieB Barre/.o._
CCIIlU,lho CUt:01cUI1.tI. - BrnalJ/ Sá
111'0. -- Crm/m Macllado. _ Hélio
Cablll. - CWL'€l1Ilo 800'·ln1m._
Ilumbcrto MOllrll. _ Edllbertn 11~

Castro. -A(lI'il1u F'aria.- Clovis
pcstana. - ltoQlIcirn tCIII. - José
Fon//'8 11()f11e7'O. - Med"lro.' lU/o. _
Rui lIa1llo!. - A/cfde! Lnfle.- Leflo
SamPn.lo.. - Dllerlll,mdo Crl/t. _
()1W-'ira s-u«. _ Torro Dutra • ...;.
Nc!'(or Duo.rte. _ Mnnud Ribas. _
lIt'm;""c l'aY71OlIecl1i. Te7lÔriCl
('r./va/cuIlU.

PARECER DA COMtSSAODI:
nNANQAII
utAT61lJo'

O projeto 0.° 2.2~O·B. _11 ft 1"~'.
quando em BegUn~a d:!1eU!1",~1I l'C'''~'!?U
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trii::l emendas. A Comilllláo l!eFlnan
Çll~ está convocada para optnar IIOln e
Cl\.,i1,S proposlçOes,

A prtmetra, manda acrescentar il.
ver!);!. Jtl coneedidll, de quarent:\ 1\1i
lhõe6 de cruzeiros ao Poder Executivo
I}l1t..~ financiamento de uma l'éde na
ctonal de FrigorifiGos, n.ats 'cinco mí
Ihões para instalar um dêsses esta
beteclmentns na. cidade de Campos.
Estado do alo,

A segunda, quel' Instalar um dos
tl'l"orl!lcoll em Três CÚI'\ÇÕ~S,.MJr.as

.Oerals, ordenando 11, separacão doê
de~ 111ill1õef de cruzeiros para tal' fim.

A. tel'ce~a, sugere a criação de um
:Fl'lJOl'ífico piloto. ern zona produtora,

PARECER

çamentãríc, decorrente de dcspesa.s mente do estatuído no DecI'eto-lei llC1-podel'1r'l4concretlzar com oacesso alll
com a881stncia .social e médlco-hospi- mero 5,527-43, l'egistros contábeis e atuariaiS dlll
talar, a corgo do Instituto de Previ- 7, Nestas condições, ao restituir.., Instituto de Prevídêncla dos ServldiJ
dência e Asslst~ncia dos Sel'videl'es do presente processo a VOlsa Excei~ll~l,\. res do Estado, assim. como a eonsuu..
EIItac\CI. . este Departamento mantém seu a,H,C- à. SUIl. leglsla~io. reoulamentaçáCl .lI-

A JustificD.ção ,desse crédlto, soltei- 1'101' ponto.de vista de que só um c.é- dens de serviço, deeisões, ete. •
tado peloMlnlsterio do Trabalho, In-I dito esneclaí poderá remediar as ei!- 13 Nesse sentido, em expediente to
c1ústria e Comél'clo,encontl'a-se rui ficuldades financeiras em Que sc. eu- marg.em do presente processo. és te De_
Exposição de Motivol do Departa- C'ntl'lt a 2.& Seção - AssistenClil. do lnartamento solicitará a Vossa Exce
menta Admlnistratlvo do Serviço Pu- Instituto de Previdência e Assi5Léac.l\ léncla autorlzacâo para estudar i1118
»\lco que aCtlmllanha tsta }d.~n~l\.,;e,,\. do, Servidores do E'stado, COlwél\\. diata e conclusivamente. a . qúestitl

Rio de Janeiro, em 15 de junho de por conserutnte, que. à solícitacâu, dp.tnOdo apel'mlt,lr se proponham
1953, - Getulio Vargas;' agora apresentada pelo Senhor MinIs- normas administrativas e bases fínan
EXPOSIQAO DE MOTIVOS DO DE- ~rg ~~, Tl':tbalho. lndúst!·I.a e Con!~~'- ceíras _ca~azes de levar o Instituto da
P:\RTA~1ENTO ADMINISTR.!\TIVO . ja da<la a neceaaáría acolhídu, Prevldencla e Asslstencta dos SerVido_, DO SERVIÇO PÚBLIêó sem pl'eJuizo, toda-nll,. de providõn- I'es. do Estado à eficiente realiza,ã()

alas OUtt'R!, t~is como CI reexame das Ih assistência \\O funcionário PÚl'll-
N, 1075: . bsses ünanceh-as em que assenta o eo na qual vossa .Excelêncla coloca

Em 9 de Junho de 1953 sls~en::\ assrstenctat uo Estado aos sc1I5 tão alto e pateíótíco empenho.
E'Ieelen~isslmo Sl',Presidente da. selvi9~I·CS. bem como n~l'ma~ geruis 11 Diante do exposto, êste Depar-

Sou contrãrío à aprovação de tõdas Re"úbllca' de oreanízacão o restrlçôcs a faclll- tnrnentn tem a honra de submeter II
. aa emendas. Ainda estava o projeto subl11et~u Vossa E:,celneia á const- clacle de o Presidente d.o IPASE podei- alta consideraçân de Vossa Excplen-

Cll\ pruneíro discussão, e o nom-e demcão desse Departamento o preces- a\-hl' cargos e de \1\'0'10·105, set,n 130"-1 da ti antm'oieto de lei det.\n'ld<> "
deputada Vasconcelos Costa fé3 Idén- 50 anexo, em que o Ministério do d~lar d~v!rlllJl1ente a repercussão eco- 111')1'11' o r.l'édlto especial de Cr$ ... ,
ttcas .sugestões. Pretendia então íns- Tl'Ilbalho, Indústria e coméreio en-I n0I111ea desses atos na vida da Autar- 1ü0,nCO r.OO,OO para coberturn dos de
talariuma das unidades da rede no caminha à csclareclda deííberacâo de qula , _ /IIC1IÇ o,·calYlp.ntários no 8t"'vlco de As
Tri:1ngulo Mineiro. Fui contrário VOSSA. Excelênela o pedido de aberta- 8, Nao pode. nortanto, êste pcpa:- ststénctn Social do IPASE, solicitado
à pretensão e os argumentos ra do -crédlto especlnl de Ci'S ••. , .• tamento de~x~r de ressaltar. mais moa nnJo. Senhor Ministro do Trabalho,
que na época expedi, se aplicam às 100.000 .. OOO.CO. .(ec.m m.i1hõcs de cru- v.cz. a. nec .s.~ad~ 'Ie ~.'ue se C;)l\cl.'~·I"1\d\1.~\l'\al' Cl'IrneTC.\0•. juntamente ::0.til
emendas em estudo. Ao Exeeutlvo zeirosi . de'stlnarlo AO Instituto de tízem provídêncíus urgentes que. alo n nl'<1;~t'1de !vIensa~e111 ao censresso
que dispõe Ide aparelhagem ~cieclua- Previdência e AS51st~ncl:t dos Sent- tCI;1~ldo a esl"'~tllra_ or'anizaclon~l c:) N,'r,'nl1aL
da, estudos especializados c téCllil'OS c1Qr~S do E'st8do. a fim. de corl'er ~lllS ~n tl~ut.~.1e PI âVldenCIR e As~lst?n;l.ll Apl'o\'eltn a ooort\fnidade para Te
cOllll>ete escolher o melhor Itl<'otl 'uni''; d"fíeit,~ vc'.'Hlcad'lS n:t S~~ão 2," ISer- ?S ,.CI'),1

0
.or es o ~s~aQ'J. ;stabeleç,,'n 1"'1"11\' . ~ V0~~a .F.xr.el?ncla os nrotesL'.l!l

. I - d' ,-- " s d A- ;.t"nc!) d seu "" I a.. cone !"IJCS neutloltzadOlas dnl [:t-, rI, n'p', lT'"'" orofun<'l'l Te~,.,plto
a Insta ~,~aG a rede de Fno;ol'iCtcos, , \ 1,0.te. "s''9À:' a . o o., ~- ,cull'..;o,(ks ~~ OrdC\l\ ;,écnlc\I. e fin,mc..,•• i Al'i~io ele Viana. "- nlretol' Gcr:i.l.
~ 1l1t!l!erêncla do LegislatiVo en~1 mp.n o ',laia .1 "" .... Ira, que velll cn t.Q)·r:ecel1do a execu~üo I

:ltl'lbulCoes da ordcm. executlva durll . 2. Fs.ca P10VId. ê.ncla fm.ancelr'l. ~c.: dC5 scrVi~os. ass.lstenc;aIs a curo'o 11. Ci- P~OJE!O
resultadOS preJudiCiais. . fundfll11cnt:,- eIll parccer e,?itldo por I queL! AutAI'°llia. Conl cfeito, sêmen-' 1\" " O"

Quanto ao FrigodfiCo piloto, julgo i cst~ .:peT),ar,al1lel'!t.~,ao a"reclar n [!l'Q. te 11 adn"hc10t~lismedidns pocferá tVl-l .1, 3._9•• de lv u 3
que não deve sei' éle criado. O ;:rú- : pozt~. olram~nt~lla daquele Instl~U~ nr.l·o IPASF: cana? de atender aos ct''''s~ Concde· inclllsão da Fae!!!-
lJrlo estltbeleclm.ento dennitiv."mel1te I' t'l ek Prevlde~l=,a. -para o. e:<el'~:rIO ce!\.tcs recl·...~05tl" r\\~lh0~~~,:iet'llr\",. (·"."cl~de Fitosori<1 c!(\, P.ontitl.ll!l
lllStnlado com organlzaç:J.o moderna e r~~~~~o';lo~nrV!~;~e d.fo emb~~aç~a si- por parte de !~us contribuintes C:lu.\ Univr1'.•!dar!e Católícacll .Rio (lI!
modemos UlaqulntslIlos, J":;('Il\p~nI1ará ~e ....'i,,~ dé~As~f~tt\nClo sf~r~ ~eho~'n~ \-e~. maIs 1;1u111erosos. • .Tan~íro, 1!a caiegoria dosrstaVe-
o ;1:l11~1 lem~rndo na emenda. ;::~~.t.n' ir.tn'J;nnd'n n~l~ Con~elh~ Ç;,ls- .~: A,l1na l:,'.e d:l. evolueao or~n:\I:11- l~ei.mrlllos wbvenc:onados p~lo
S~h "Ant011l0 Cal'los", 8 c!e junho ~'I rll r'-~ric'~InR"lt~lto e por is'n dhllIqpy~.".se,no'l?t'~ ~ As ass\sts~cld, Cov~l'no Fcclera!.

ele BJ3 - José Bonijlirio :1e!ato·. . , • dO' ti .. ' o .~"''''''' nG~ u IIlIO;' e:,p\·c\clo<;. C'V:'
, , ,,~ ", . ••· ..;-.1. ,ch ~~Ot o com • iSp051tlVo \\ c')t'.d\'~',o de nue tüo 11t1.'lttU"n um (U\) Poder F.xecutlvo)

P,\R:;:CER DA COMISSÃO ~t:t>:.i". "'~·"I"""Itl'.'1 ~ n":ll'('rlnç~lo do. ~~- simnlcs 'increnlento aoS t·e\:ursl"'~ 1'0:'", ' , ' , •
.. . . _ _, ..' ';'I;""_~"0 dn Tr~lJ~lt,,.,. T!ldústria ma'lol'e~ d" Rcc~ita ._ como foi pr~-I O Congl'e!SO NaClonal decret:l.

~,Cjo..us.sao de Finançn,s' Ol)1~;\ .:Je ~ 1 , ... ;,. :':1; ,..... ~l'"' (~ ~:~~~':'~t') de ~'10' Cft!'~lr nC"ito ,nnr Sl!'1. Adn11!list~,,'r.. ... :'lt]-Ge-raf ~:in l;t't. 1.0 E' concedida, nos têr!l1(1!
TejeIC_'J da~ emenda~ ns. 1,. - e .:l. I'~ '." '> do. P, ... rl-,ne1.,\ e !\5'I~tr-n- cXP~1Ient~·}l. Illal''l!cnl itonre.<r.ntepl'O-! ct .• 17 d 'Vi 11 o 1 ?-4 d 4.de
Or~l'eCldas em plenl!.l'lo o Pl'oJe,o 11U-l' ..', "'1. '''~rv\c101'e.~ cI? F~t!vl0 R1\bor- ec«? para Ouo .el'e~1l1"rlz"Oscn dO al'~ 1 1 19.0' í~iu .e
n\: -2. '220-B. de 1952. ,', (~;\y:~', ~f) n~::~xt"'~v~nto c1,~.~rc\',l- ~~""S~U;;- r-~~C:\t-"C3;'3;"--~t",'[\C\-\~. C~~\~,.'- :ze~ 70 (e ...~ ',~ a ..... c ~aol .. ;~

Sala "Antõnlo Cal'los", el1123 ne ~',.,n" "'"'011. oue a encominhoU n 1)l'epOõtulal', nl'eli rninllrmente. a m- ~.;te~oll: .. (los e.tllb,le~_i.:.8nt"S ~uo-
j",n:IJ de 1953, - l-'aulo Sara,atc:, ~t, T""~I'tolr.e'l~o.. cessidRde ele ll1edlcl:ts definitivas q\1~ \ _nclo~;.~os pelo. GO\e1110 Fed';:ll"
P:-e.i.Ldente ..-: JOsé Donijácío, R~I!\~, ~. N~"U"l? pal'~c"r. f''l'\ t;,c~ dos eCjUacioncm de m8ncil'a,Ctll'rcta-e bo:n d,!\ F:1C, 1:,~~~ cle Fllos.olla da Pont.f!
tor, _ Elmdlo de Almeida. _ "lIa- ~l""".~ntos dls..,on!vpi,. (111e nM eram funeionn;nent:> dotnstltut1 no 111~ C.a [Jnlh.~.r.~de Catoliell do ~\O ele
czdJ Soares. ..;. CIDdomir llilLt, _ numel'o!õo3. ooinou este 'De'1l\rtant.'nk taM~ aosSCllS HS1:ectos nssistenci:,i3 Ja:,,~'~'o, ~êncl? a me~m." elefel'ld'\, cte
AbelardO Andréa, venclclJ ~l1anto à "''I. sel\t\d'\ fI,~ .I1UI' :'- refel'ld\\ lWO?05- _ 'já c6m O~ ncU\'sos financeiros ele ac,'mloco':'! o art. 16 dn ;nCS:1\1l t, ..i,
emel1da. n.o 3. _ João Agri')~no. _I t" orr.~"'lcnt.~l'!a . fr~"n ft1Jrovacla. ao i aue dispõ~.!á c~m [1quelcs que pOl'- a Sl'b vel' "":' nnnal de Crfô ~.5CO GI}II,!I()
Artur Santos, ~ Osvalr(,) Fonseca, I'm~'''''1 tO:ll!1O ~nn alvi\rnVf\ a nbertu- !ventura lhe \'enhanl [1 ser conc:ldldo.>s, '(1."\F 1nilhc~s e qUinhentos nll1 ~I'II-
com l·estriçfles.... Pllrsi.l,.1 Bl<rroso, :'\ _de 11m. crrdito p~nec!f\:: como I pois faz-s::mistel' at~Ilt~r em que Ul11" Zfll'O'l. . '
... Ruberl Levv ..;. AloiJia 'de CClstro U11lca. 1'1"-dldfl c\.p.a7. ~c corllgl". ncssa

l

nlOdiflC:t'."(l. na eotiz.(Icao de> proc1\l~'" I\l't, 2.° ".5\a lelentl'arn em (I~',.r
. ' • eventllalic1(1de. e, assim mesmo, pr'l~ da 1':l:<a ele Edl1c~ ~ãoc Saúde Só com !la c\:Üa (1;) RlIanubUci1,;"o, l';)ó-o~:ld:l1

PI\OJE'1'O 4, Deve.:;~re'!\lItrar, no entamü Ili ~~'ii\\a.c:1\lteh ~~ l·enex~.<> pocle ~~; ~s tilS}ltlsiçães en\ C()~tl·ál'lo.
N. 3.231 ..... lÇ53 (lUe M sU~erh'lt ~bl'ctUI'1l dêssecrédi\o oro ~~stn ,no, Selno 1eSSO Naclon:ll PCI~ MENSAGEM S .230-53
. • f'9tlecla1, jnadláv~l ~, vi_ta. '19. maui-I Pod.l Exccltl. O. .,

,Automa a.. abertura,. Tlt.lo .l1!1- .festa InsuCiciêncla da Receita. dIS,.,lO- ,.,tO, .~o l'ec:'ll~ce~\' li...•nece:;'1ld:.\de_~?_ Senhol'~s!lIel11bl'os do Con:;:r'sS<I
ft!sterto. ao Trabalho. lndústru t nív'l e do saldo do Fundo de .Asõ,g_ aoel·t.Ula de) c;~dlto. e.peclC\l.lJc c..... ~r.clonal:
COl/leI'CIO, da credlle especlllt ct~a c i .' I di . . . ct'. d '" 100.OnO,coo.CO. para ~tendel'a situa-
Ct1 l1lD.OOO.llDO,OOpara ote?uter ;e~~.\.f..~~~tnaCf~irl'e~o::~Rând;\ di: ç~o de ell'),cl'Bência t01 C]\lt s~ .el1Ci)~:. ~:"e.:;,h():;, bonr;o :\es\\~~~t;r ·I\~lt.
a, ~es1!esas do. llutl. ~lIto de p.re-.lreçlo da Autarou.la lll'ocurasse acc;e- ti a a Seç~o d.~ ~S3i~tên~l~ ~. :>. .Jn:tl: b

1
. ; '~_o.. e;_, Vos.·,s E!<.c.1el.C.as ~ 1,1·

llzdenC:lu e <tsslstencla dos. SerVI- ral' cel'tas !ll'ovidênclas que decorre- tuto de Plevidenc\:l. e A••sLt.r.cl'\ «0, C.\;5:'O tlIO.P.to de lei O\le I11<J1 '1.1 a
dores do Es.tado C011l. asslst~'lc;a,riam. da soluçh do nrcc.sso mimc- Set'Vldcr~s d~ I]'lltado. (Oste De;JD.rla· F"culd:lc1~ ele FilOSOfia r'aPontl ro. " ,, 
:ocíal. ·_e .médico. hospitalar, lID 11'; 660-52' (ol'a em estudo- neste. Dc- mento _f~.?: qu~stao ele. as~lnal:,.I· ctte. t:" tJnivcrsldnrle CatóliCa elo. r.lo C1 J;<-
IIJ:erCIClrJ .de 1115:.1, • p:tl.tgmento). e em Que a Administra- pr:>vlàenc:~ 50 resolve sltuaçao d~.n~~~ nciro nn ~,.t.'\'orln rtll r.1t~,~pl"cim·"\.

(Do Poder ExecUtivo ção Oeral do Instituto de Pl'evldêl1';i:l mcnto. c~n~tlt\1\, a'lás, ~sse clecl. f) tos"\"'rm\ol1~do nelq. GO'iema p~ 1"'-
, ) e Asslst.êncla do~ Servidores do El.- uma SOIUcRO el11P~~eneial que. per\lll- rd. T1r:~ t~l'm"s da LeI n,' 1.254. de

O Congl'eliSo Nacional decreta: tado solicitava a Vo~sa ~celêneia a tira.. ap<:nlts. ,Sl1.tlI·lr a e~c'lrS'os il~~' 4 <1- c!-~~",I'ro (Ie 19,0,
ã d ' f d' 11 saclos de nss\st.e\1cla soelul a fun. P' c1~ 1 01, ~. d- j h

Art. 1.0 E: o Poáer Executivo !lU" concesso e novas o1lte. e le11 a. cloMl!SITlO mí'ollco, Não convêm, J~ , ~.o . - ':~. ; O, ;~' - - • un o ·'10
tOr4~do li. abl'il', ao Ministel'!o tio 5. Complementarmenteaquéle pa- modo a13Un1. qt12 est:tso!l'a oual"u,,,' ,9"3, - c" .111. o I arpas.
'l'l'aiJlllllO, Indústria e Coroel·Clo. o recer. ficava SUbentendida, pOI'tamo. restl·\ção. máxime q\lantl0 senc'1anin- P~o'"to llt~l1salUr~o
crédito especial de CrS 100.000,lJtiO,OO a neeelllldade da adoç~o de .medida,; ela tfio 101l:;;e da nível a que dC;(l N." 335,. de 1953
(c~m 1l1l1hócs de cl·U2e\l·oS). lJIU'a, tendentes a obter a I1hel'nção. com atln-Ir,
atendel' à. cobertura dodeficlt orçll- nrlol'ld:<de, dos l'eeUl'SO~ InserltGs no . a .•" (Oa Mesa\
mentari:> decorl'ente de despeslll Clf,lm Oroam~nto Geral. da União que de- 11. Com efeito, Ve1l1 sendo matem. I
115sis~"ncia social o Ulédieo-hospitdi"r I'lvri.m de vlneulaç.9.o le!{1l1 de Recel- de çU!dadoso est.udo por pnrte. d~;,t~ O P"l1h'\rDol~! do Andrn~e. 1'f'...,•.,.
a 'cal~:;o do Illatltuto de Prevldén~ia tal II ASBiatencll\ Social do SCt'VlLlül' De\l(,l'ta\t\entG a \'e~ul(1.mel\ta~ão .~-l ~entat\te Clt\tl1l1911 n~tl''1cl'ot\r'\. :',..
e Assistência dos servidores do JI.- do E~tado _ ação admllli8t.I·atlva r'll(~ CapiWloVn cl1J·ts l,GO a 1€3 ~ 2.00\ e!,1I'~1. n~~(I ...."t~;lo de ~i/'!'J Gl·ÜSf,tl.
t'ld" no exerciclo de 195" podel'ia r~"relentl\r ~enslvel dcsaf~~o do Est.atuto dos FUnClOnâl'ios .PubllC?S r~flll~r ~~ '+>"".:1\ (\'oq r'~ l'"'n''', r'1l

M't. 2.° Esta lei entral,i' ell1 \7i~ar à JCltão cinancell'a dá Autlll'Ejuta. ~ Civis da t,Tnl~o, ... e1(\\)ol'~çi'\!:l (\(1 P!l;- '11'~1'I'On:~";O, p:n" t.,·~t~r,,·,.,tn .•.e ~,,(J.
na clata de SUIl publicação ". . no de As~i!ltênch. \Il1Dosta pelo al :le, l'n~ t "'''''~,do art. lG1 do El"~i-

Al" 3" Revogant-se III dlsposlçõcs fi, Por outro lado, deU-SI! l'el~vl)~I· tlq-o 101, do mesmo Estatuto. cu,1I1~ ~l".,tO Int~·no.
em êànti'ál'lo . peda.l ao fato \,\ue t\everal. nlo pG\l,~ dl~et,rlz\1s ~era\1l 'lIeti\o 0110l·tul't'.11\Cnte O ''''''~er\m~nto e~t;\ d~v\l1nm~.,te

" nell1 deve ser subestimado - de (\UC apresentadas pOl'êste D~n!l1'tl\m~I1I.ll 'n~"'l1ldo

ME.t.'1SAGE~C N. 2H-53 ,RlrleSDesa~ lob a "llbricll "PesRo~I".. a VO~S!\ F.xcelenela, envolvel'â, necca- To:':\ ~;'~~~dt' !'.l\l.ne',· ~-!:l' eD,\W'-
n~ Seção 2. - ASSistência, ..bsol'viam sàl'lllm~nte. o reexatnedo pI·oblcm.t ctld't 11 I'~;'.a sollcltada 'de' ac4rd~

SenhOl'es Membros do Coua'l'esao' c61'eR de n% das lIespe~a' por "la. ~el'al da l'eol'gnnlzar,1I0 do Tn~t\ttl',.) COÍtl o sf"u'il+eNacional: rcallzadlls, sugerindo-se, POI' 61sl! l1eP,'evldêncln f' "'\fts!st~nclll eloll ~er- . " .

b
... I 1\\C1t\'ICI, e",,\() pro'li<l~ne\11. ace.ute\\\d.~;' vldore" do E~tt\do,:l!lltrutw:o.ndo·ó 11111 .IItU~.~" li!!: lUOtu~10

TenhO n honrado su meter" la ta 1'8. li modlflcl\Qio do Deel'eta.1el l1ú- blloes mal. aól!d~s." '
consideração de Vossas EKcel~n"'as o mero 8 ,450. de2ft.12.I~!5. qlle. ~'Ci'). 12, A como.leX.ldad!! e amo". t.\1d!'d:l.1 A ~.j!1''',~., dOI Den.:1tadO!!. ·re!ll)!:•." •.•.
anexo projeto de lei dcstlnado a ab:JI' seu art. 8." pel'mltla II crIação de (;!1r. mnt~l'la fxl~I""I. nO"~nl, m::dld.." COll1o ~l'h"ll Hn!co. !':lIn cOJ\~"'1o, !'t
um crédito eapeclal de Cr$ ......... lfOft peloL"resldcnte do Instituto, 0'1. \I!~tl'~llI,nre~ de OI'C1c1111e11"1~th'a. e Iltr'''';,." di..!! d'! Ih~·!1"a. em n&·.wro.
1(1).000.000.00 (com mllh6llt de Clm- 1'1,1.90, o rest.ttbelt'clml!ntn dll ll!nil;a- ad'nln'~t~1t·'Va. nll~ MI'l"ndl1mftn~tlo I:~" "~[).. I,,~a· trl1."",""',tn. (hll".'\t.., 1101'
st:lr<n) patBdlo.~\lr.. d.e.·~fl.Q~ Qf-C6M :' .. f:lOllllt.lle \)elG ,,"L:uC\l,- WI, oblcUv\\1 mtnl1cloau, .\\'lI ,16 toe,t~\'mCJI·d.ó art, 16'1 do R.c~\nlento!là.
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-J10,OlJO.OO ,
39,828,~O

37.66U,OU

183.341,10
100.8597"1,

2.139.912,00

135,3313,70

4.000,00

1'1<4 o Pr-der .ExeclLtivo.a promo~

ver o l'wpurelhumenlo das 80S
pedoriól/l' de M/grantes, .sitlladlJS
em !lfonárJs, Belém. eFortaÜ:~IJ.
e dá olltros prov/eUllcias, .

O Congrellllo Nllcional decl'eta:
Art, I," O podl'i' Executivo promo

\·el·1I. li reall?~.r:âo daaobrall de l't
construção, r.ul):hação e l'eplIl'o,' beIll
como efetuRI'& o reel(Wpamento üall'
Hospedllrl/l~ .de Migranle., situatln.s
em Malláu8. Bflem· e FortaleUl. Jlf!f
tencentes ao Ministério d. oTrabalho.
inàú6trla c C.oRlel'clo e Iubordlnndlls
ao .DepnrtlllJlentc Nllclonal de 1m.:
graçâo dando-lhes ol'ganlzaçio com
llBtlvel com o tlm a que ·be de,;t1-
naln. .

Al·t, 2.° O.reiel'idoll estabeleci
mentos sel'io precIpuamente def;\.i..
r.ados a hospedagem e encliminha
mento, de trabalhadores em .geral,
noa têrmcs das leis' e regulaJ\lent08·
em \'lgol'. DSllegul'ando-lhes 1\ prestu~·
çãQ àe 8salsténcia méc:llca tEOdal.

Alt. ·S.o I!"il".al'a cI'1adas,no Qund.·o
Permanente' .d~ MlnJst'érlo· do 'Ira.
llll.lho. ·tndí:&trlll e. Com~l·cio. uê (3)
funções. gl:l1tiflcadas de Adnl1nís
trador de' HOSl1edlll'las de Mlgrllll
tes, oom a gratificação corresponden
te ao símbolo f'G·2.

Art. 4.' O Pod~r Executll'O. den
tro do prazo de 90·· (nol'enta) CiM,'
l:mlxal'á o. regUlamento para () fun
cIonamento .t:n$ HO~jlec1l\l'i\1Jl de Ml,-
grantes, '

AI·t, ~,o Para 1\ execução. da pre
sente lei,. ° Poder ExeCUtivo· fleR
E.utorlzado a nbl'il', pelo Mlnlllttlio do
Trabalho. ln,lilstrla • Comércio,' o
crédito CSP~Ci81 de Cr$ 26.519.?llQ,Oa

,(\·jnte e &eIs milhões, ql!lnhf'nt08 e
dczenove mil e tl'ezentol e. tlltenta
cl'UZelrosl."

,'Art. ,C,a tstl\ lelentrarâ em vigor'
na data .de.sua put'!;cnç§o.:

Art. 7.· ,Rcl'o::,r.m-.se ll.I dispóeL
çõesem contl'l\rio.

Sala AlclndoGuanabara. ezu26
de 'junho deU53. - 1I(0uraRe~ende.
Prefiidente . Em exel'clcio. - Sal/lO
Ramos,. Relator. - tauro Cr1l2. _
Celso l'eçullha.

1IEIJA-\;Ão FINAL

Proieto nr 2,557-E/1952

scaacao Filial cio projeto 1/.,0 2. 55':'-D. de lYOi:, (/!Ie CUTO:'It:1Z o nj~
à.ei' E,l'eCl:til'O a abl'ir ao Poder JlIrUcnàrio - Justiça stenona _
tJ créâito especial ae CI'S 2,756.430,8D para atender eZes1iesas reta
tõDas aos e:rcrci~ios de 1950. 1051 e 1952.

O Congresso ~aciol1l'l1 decreta:

Art. 1." É o Podcl'. Executivo autorizado :1. abril' '1\0 Poder JIlQ1ClarlQ
-JustIça Eleitoral - o crédito especial de 0$ 2.756,439,80 (dois milhões.
setecentos e cmqUcl1.tn.c seís mil, quntrocemos e trinta e nove cruzenos c
oitenta centavos) para atende rcespesas aos cxercícíos de 1950, lS5: e 1952,_
assun discrln1inaclas: ' ,

Pessoal:! crt
SUbstitnições:

TrilJUlla/ Sllpel'jol' ElcitOl't11 ."', ' , .
Tribllllal Regioilal Eleitoral da Bahia '" ..
'fl'ibulla1 Regional Eleitoral do Estado elo RiO .

GratJ!lcn.ções, eleitorais: . ,
TribU1tal l\e:;lon31 Eleitoral do Ceará •. , •• ', ••••• "., ••••••
1'I·io\.\nal Re~lonnl Eleitoral de Santa Oatarína .~ '

Sel'viços e EncRI'gos:
Despesas gel'ais com eleições: . :~_
l'rlbunal Superior Eleitoral • ',' .

Aluguel: .-
Tribullal Regional Eleitoral do Ceara , .

Salário-famJlin:
T1~lbl.\na:l RegIonal EIeitol;f,l' do Piauí ......'." u •••• .: H •••••

Totll\ , .. , , ;. 2."i56.4311,UO
.Al't. 2,'" EIIta lci enU'l\l'á em vigor lia. data. cle SUa. publícaçâo, '1'evoga~

das as disposições em ccntrario ,
SlIlll .....lcíndo Guanabara", em 26 de junho de 1963,- Moura Resende,

Prestdente em excl'ClcjO.~ Saulo Ra/liOJ _ Lauro Cru/: - Celso PeçanlJa, ,

Jil:c.~çÃo ftNAt,

N.· :I.Rt>'i·I) - 1&32

Red-à~Íl" .JJnal do projeto mi
mero 2,95G-C de 1952, cmelldrdo
pelo&.zrou'o.qrte tllltori;;a o "'0
der $.r.~CII::lt'O a abrir, pelo MI··
nistérlo eict Ju.stiça (J NegócioS
lnter:oI'N,n credito especial de
Cr$ :l40,llQ(I,OO para llagame'llto
ele de./iJ)f.stlScomiluminaçlio, lor~
.ça 11'0tri~ e gás.

O. Congresso Nllcional decreta:

.Alt. 1.0 !:: o Poder Executivo au!o~
rlzll do a. ~bril', pelo Minlltérlo da
JUIlt\çae Neg6ciol tnteriores, o cr.
dito eSpecl~1 de Cr$ 2~(), OOQ.OOldu
z~ntos e quarenta mil cruzeiros)
pa.l'a atendeJ~ ao plll!RJ11ento' de des·
peasa com lJumlnaçào, fo:';:a motriz
e. lás, telativas ao eXel'ciclo. de 1952,

.A1·L 2.°&1.", lei entrl\rÂ l!mvlgor
r.a data de BUli publicação. l'e\'oga~
dai as disposiçóes em contrário,

Sala ''\lclndo Guanabara, em 26
de (unho d~ 1953. - Moura Be/:/lnde,
Presidente em exercJdo. - Sal/lo
ReulLos. - Laur" Cru/:: - Celso Pe~
fa,ÚllJ.' .

r,ED'çXO FmAt

N,a 2.642-D - 19li~ ,

Redllçál) !inaldO proteto nú
m.ero 2.l142-C. de 1952. que alt
tori,a. o Poder Executivo a abrir
'leio M'i,\l$/ério d4 Educação e
Sl'll~ :Xe, o. crédito especltll de Cr$
100,000,00, 1)IIra. atender às des
pesas com arcalizaç40 do Prt
melro Co/,gl'esso de .1l!stório elo
Pará.

O Congresso Naclonal decreto.:

Art •. 1.0 t ° Poder Exeeutivoau·
torlzado a obl'ir, pelo l\.flnlstério da
Eclucnçlo e Süúde, o crédito especial
de Or$ 100,OOQ,()O (cem mil cruzai
l'OS) , para 11 tender às despesRs cozn
CI reallzaçil) da. Primeiro Oongresso
de lIJStÓI'J:j, do Pará. comemorativo
da .ehelada, à. c!do.de de Belém, <lo
jeJUlUl. Padre AntónloViei.ra,

Att. 2.0 EIltll lei enU'ará em vigor
na data de sua publicação, reVOiSa

.daa as disposições em contrArio.
SalaAlclndo Guanabara, em 26'de

Junho de lU53. -. MOllrll Re~en(/e,
Presidente em tlterclelo. _ Ceilio ' lUAçio.nxA%.
PeçQnlta. -E/lldo llat1l.OI. N.o 2.777-C-lf6:1

:-!WlAÇÃOJ'lJlAlo ~dllçAo Ilnal do Pro/eto, nll...
.N~o 2.'l42~B ~ '1151' ~ero :2.77'1-8" 'llll~.flle 1111"
'.'. '.. -, ", '. .. . ". ,tor".o '1'Dd'":.&aclltlvo.. (J'·AlJrir•.

.::' ~aollfl1Jldo·'J#01.Io 112-' . ':·'JI'IoJlln"t~r.IO..dll'Vlaç40<, 0/)1'111."0 1l.'1.a"A,''''1_fIIIGIlIo-· l'JibliCGI. ' .. ",ta/to "pe~ilÜlI'

5ElJAÇÃO FINAL.

1'1,0 2,511-:A, de. 195~

Redação Final. do .Projela . ".v.
1iferp 2. 511. de 1952, que conéede
iBen~cio.· de ilnl'ostose ta:tas, :I/tlla.
nelras 1)(1.1'4 22 toneladas dtÍ már.
more' de., Cárrara, destinadas tl
Basilica da PC1l11il, .elnl!ecíte,
Estado de Pernambuco. .

o COngreSfiO' Nacional decreh\:
Art, 1,0 E' Concedida Isenção de

impostos .~ taxas lIdulIneiras. eXceto
a taxa depre,'ldéncia soclel,";JlUa 22
toneladas de mi\rJnore de Cál'l'ara,
procedentes da l:tálla, destinadas à
Ba~l1!clt d~ Penha, em Recife. Estado
de Pel'nambuco, e 11. serem entre!l'nes
a Otávio de Tel't'lncll. Supel'lorPro.
vinellll dos Capuchinhos eln Pernam-
buco'·', .. •

Pal'á.l<rafo l1nlco, O má.rmore men.
clonado no al·t, 1.' constll dedu~en
tos metros quadradll8 para pia0,' .101B
bUStos com colunas. dois sllcrâr'(Is
COI11 exposlt6rlos, uma estátua de Nos-.
53 Senhora. uma. Jlla: com·.ornatos
para Bllcrllltla, um anjo. um l'oHlI
lA.mpada. llal'a o altar mór e duns e!
tMuas pequena••

Art. 2.° Esta .leI 'llntrllrl. em Vigor
no. data. de suapubllcaçlo,:rtvol1l\dM
as <llsposlçllel em contrArIo.

Sala "AlcindoOuanal:la,a", em 2t
4e.Junho de 1963. - Moura • .,ae'lltle,
Pr~dente ,.xerdcJo._· ,1.."'0
C'~'. R~l'tor •..~. &,'110 .. P.gAnhl•
S4Ido.R1I1II0I."'· .

REDl'.ÇOES FIXAIS

terno,~ a p:·,~'til'. do dia ll.de n~;ü()i urr, nome de brr.sileiro óque t~nln'
do ('o~'rente,al~o, no Sr,,' Deputrwío I 'prestado relevante servíco ,ã~rlU~;'\

Do:or ele },I,·jl'HCle,. represcmante ca I da II.vin,ào, ou de um ruto l1is,órico
U,ni:,o Democrátlca "acconal pelo L.- \ nacional.
t:Hlo de Mnto Gl'OS~O",~2.' São conservadas as denornlna

"-l\l~d"s E-leUI'\Í\lêS dn ~,{esa, ~:\1 2ó cõcs -scutcs DUI1l011t". e "B3no!o
de junho de J9j3. - Ncveu Ramos.. meu de Gusmão" para os aeroportos

José 1..r:{JU~/o. - r1bclanfoCos"n tio r.io de Jancü'o e ~'Stll~lldo Finlo",
R1:1' 'San'o.~. -' Jos-: G1!im.r:rá!l,s:, hP;~lf,O M:u:'til1S", "Augusto- severo",

~~~oll(las c \'':0 ,U ímpnnur C\E; GUm'[1rfl.p~s·. eP:llmal'es", respectí ..
IC6uint.es varncnte. PQl'~ os MI'01101'tos rle P~t'Co

,~lt'.~l·('. J'ol·tnlcz~. Na!;)J, Recife e
~,H\c~16,

RrDAçÃo FIN,~L Art. ~.n E;;clllcm-se da regra .st:·,
oelcc.dn 110 texto elo art , L" os aeró-

N. 93:-13, de 19:!) drornos cue poderão ter dencnnnnc âo
]?r'!:Z"ào <'il:01 rio t-roieto 'H- p:'Ê\'lam€nt'!. aprovadri pelo "Departa

')'"ro 922...... de ·1950, rve tli,,~5e mente de I'.eronautlca Ci'i1.
" rôore os. t~cn.c~men+os do,~ 1'rl)fp-~- ~l!.l"t. '3:0 São reve-ndes o DP.Cl'f{~"

$orfs ca .edrnt:~o,~ apo.~Plhados e'a I lei n. o 2. ~71. de 3 cle junho de J940,
Umvel's.dade do Bras!l. Ic el:e.\s~tler. outras dis")os!cões contra-

O conn-esso Nacional decreta: 1'11'8 a esta lei, que pntrarlÍ em 1'1201'
Art, I .• Os professores eatedràtIcos na data de sua puclícação,

da Universidade -lo13rasil, aposento-I Snln" !,ldno Guanabnm".em 211
,doscOln'll11sÓrlatne~lt.e aos 6.9 anos de de jUlJho de 1953,. - .~101lra IIp'''e'de,
id~C:~. anterlorrnente à I~i que IlU. PI'E'Elael1te em exr"r:clo, - Lauro
menton o~ n~nclmentos (\ês~es sc,r"i- Cnlz, P"lnt.or. - Celso l'e~o.nha. 
dores, terão sells cstípêndíos C(jUí'I:l- é:aul,. ãamos,
X"ldos :lOS que nercsbem os que' I'S2.0
pl\~~~ndoàlnnti\'ldad(!.

Art. 2,· Revo.nm-se as disposiçiies
em contl'prin.

Snln" t,lcindo Guanabllra", em ~6

de ,!tm!íode lB53. - Y.oura Rei:l"nde.
J'zesJdente P!'l eXI'I·c'cJO. -' Sodo
1l(1"1fI8. . Lauro Cruz. _ CelsoPt-
~Ilnha. .

N.·. :1,113-11, de 1352

Rednro{)o Final do Profeto tIIl·
l:;ero 2..113. de 1952, que cDncede
iscnr:ão dedil'eitos de im1lortnç.-'io
para matcria:',ç impOI'taclos p::lrr.
Fl/nr1açt'io para o L1rro do CC,flO

l\E~AÇÃO FIN,~l, no Brasil.

N,· 555-E, de 1951 O COt'lgl'cllSO Nacional decreta:

Reda•. ·~o lo"illll1 elo projelo '11l· Art, 1.'- E' concedida à Fundar:iio
111ero 555-0, .de 1!l51, emenrl<Jflo, 11111'11 o LiI'l'O elo ce~o no Brasil. c:'ll1
pelo .senado•. !lUe concede ,.vb.•1 sede ll:t Canita! do Estado de Silo
r'endia.oi "Comprm'zia N(/r.iollfll PJlulo, Isenção rle diJ'eltoscle Impol't;l·
de Educl/.?Idários Gratuitos:'. dia. exceto a tllXIl. de preV.id"\Ic.j!\~O-

O C ~ ••..: ,. I 1 d t . C!ll!. .parA t.odo o matel'lat'de uso ei.
ougre""", .dC onr.. ecre a: cluslvo de ce~os,

.~rt, I,-JerA conslgnada, a~llnl::"Art, 2.• Esta Lef entral'áem rl'!"r
mente. n~ orçRme~to do Minis ér;o na dntll de sua publicação, revogadas
da Educa~f,o e Saude, em favor "li as dispcslcõesem contrArio
"Campanha. Nacional de Eàucandi\- . .'. ..
rios GratultOll". 'socledade civil de fins Sala.« Alclnôo GlIannllara". em ~6
~ducBclonais,·. seellada no Flio dé ,'a- de junho de' 1953, -Moura Re::en:le,
nelro, uma subvenc1!o l'eIBti~'1I 110 n:í- Presidente e mexerclclo. -. La/~ro
mero 'de sMes doa ~!násios -por ~ln Cr~z. Relator. - CelsoPeçall.ha.
JIIantldOl em tOdo tel'l'ltêl'io naelnn~l SaUlo nalll.lJs

Parágrllfo tlnlco, A sub,;encil.oli
C/Ue fie refere "ate llrt.ll!'o' serp, fl)(lIl1:>

. .. base de Cr*20. 000,00 (vinte ml1
C1'u'l.elros\'POf séries,

Art, 2," Para 1\ eonslif'ln~l1o ia "'11'0
"~n~1to, 11 que alude o artilZo an.terl"l',
no orçament.o do Ministério da ll'du,
eacão e SaÚde, o Presidente ia CllJn
panl1a~nvillré. IIté () dia 3(1 demlll'ro
de cada anO, à nlvisão de Oream'!ntfl
drlOuele Ministério, um a relação c:o~
Rlnásloll em funcll1nnml\nto. :'flm 11
dl!crlm.hlac~l) .rio rf'~nel:'t.I'·o m1mPtl'l
de sêrles,devidll.'l1ente at.est.,l\th p~\R
Dlretorllldo .EnAfl10 Secundário. ' .

Art. :l.·Esta lei entrará. em vi~()r
na d~t(\ de sua publIcac"o; revogadas
as dfsposlclíes ~m contrário,' .

$ala', "Alcino Guanabara", em. ~6

de junho de, 195:1, ......; 1I(ouraR"~c71de,
Presldent.e ell\e:terclc!o. - Saulo nn
mos, Relator. - Lauro Cru~, - Cel-
lO l'eçanha. . .

REDAÇlio F1z,r...1.

N;o 1.740·E de 1952

Reeütc;óo Final dó 'Pro/eto nll
111ero ,1.740-n. de 1952. tmendatlo
pl'10 Senado. que dispãe sôbr~ a
denominnctlo ..dos aeroporto;, p
tleróclromo8 nacionais,

O CongrefiSO ~lIcionl!J decreta:

Art., .1,- Os aeroportos .. brlisl1eiros
m"o .em .geral li denominação dllE
Jlr6prlucldadel. Vilas ou povoados
em que' se encontrem. (jeclarando.~e

• 'poalçiG norte. sul, leste. OU O".ste.
~=:~. hDUV~ mAJI d" .1lJl1nA lorR'

'1.o .8empre mediante Jel eapedlll
1l»l\ tadl. cqo'~Jlllder' \\1)1 Rflr0J)OrUl
.011.WIl,aerdromQ. ter'& deeiai\al:lodc
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REDAÇÃO "!fAto

N,,' 2.889-C-1953

R.edaç!Ío final do "rofeto nu
t7'~ro 2. 869B. de 1953. que lIutoriZa
Cl poder ExecutIVo a abrir. 'Pe/<>
Mt1! ;;terio da }:c!-r.:ca;do e Saú,le
o crédito especial, de ••••••••••. :
CrC 5,OOO.OOCm, 11arll pa.game7lto
(Im sItbvençÕI!5 devida,f, respectlva_
7/1'!nü , ,/lO lMtitllt~ Eletrotl!cnlco
ri·! lfajl.!/Jd t d F:tculdllde de Fi.
ltJ,if)fia; Cil!7lr./1l,I e r.e/.ras do l1u.
,·!!!to "Sed4J' Sapientíae", cU Sao
I'uulD

Cr$ 94.!>O'.I.~OO.OO, parti ]'J!Jgamenr.o
",rU cO'lce'lI'ollãrto. tios porta..

Ú Congl'llQo Nacional decNtll:
Are.!.· E' uPoder Executivo auto

dr:",i.) a abrir. pelo Minl.térlo da
Vt'le,ii.o e Om'as PLíbllcu. o crédito es
Il,ecldl de Cr$ lH.ãM.aoo,OO (noventa
e q!.l"tro. milhões e qumhentoe mil
cl·'Ar.eiro:l' para pagamento aol eon
ceestouartos de pOI·tOS. do Itnpôsto adi
ctonal de lQ% (dez por centO) SObre
C,; dlrei,os de Irnportacão para con
S'WlO, l'~I:tt1vo ao exercícío de 195~. de
a côrdo com o Decreto n. o 2. 6.19, de 24
de setembro de 1940 e a Lei n.' 1.342,
de 1 de reverctro de 1951, .

Art , 2.' Esta lei entrará em Vill;or
na rbta dasua pubücação, revogadas
Ui; dl"poslcões em contrário.

SO.lI1 "Alclndo Guanabara", em 26
c1e junho de 1~53. - Moura Rezende,
Pr~sident~ em exercícíc. - Saulo Ra
!:t.::. Relator , - Lauro Cruz.
('e/ó<J pr!ç:alllia.

811.\a ""''' Sessões. 26 d" Junho de de Nbl1() d~" meus cont',)rrAneo.. lt I Atinrldo· pela refQlm.I. \\'11- pr,r
1!JS3. - Vasconcelos Cost!J. 1lollli1loS dll [Itt~ do Mtu·ajô. _ J'pi-: inJuoçóeli, se, fmpunha, 't lu-se SUIt.

lusti/iclIÇão logo de Campos. ~E:lC" llt·estigiado. arnptamente, r,,~la
sr. Presidente áól Re(Jú~Jlic"'. ~ue' fal

.A Câmara dos ,Deputados, através lll.o,r.1:'l'O buscar llar" substitui-lo um '1ulG'J
o projeto 1.H6-51, J,á concedeu o ecé- N.' Ul91 _ 19531lU8t.re, ulllconsag-rado jurtsca e enié-
dito de cinco milhóes de cruzeiros li. dto ,educador. COnIl) g SI'. De.;ut:otdCl
estância hídro-mlnerul de Silo Lou- Concede a llenoliio de Antônio Blllbino.
renço (?lG). Para conscrução de suas Cr$ 3.000.00 mellsais a Domingos Con(lllrn05 no par,l'iotLmll) e , na
redes de água e esgotos. Pereira Dias. acidwtado em tra- rara capacidade do novo, MIClisi;l"O.

Medidajuata, !JOI' isso mesmo merc- bal1!o quando da cOllstruçdo da que há-de, por certo, continuar como
ceu a aprovação de representantes de Estrada de Ferro sdo Paulo-Rio tem fcito até hoj~~ a 1111Str~.1' ~ 3 ~10·
quase todos os Estados do Brasil. Grande do Sul. riflca.r ~,s írnortaí,'i tr>ldiçó~s I;tlia(lu~.

Ao, .lado de Sio Lourenço, figuram (Do SI' Ulysse.. Guimarães) (Muito bem; muito bem!,
também as estanclas de Poços de Cal- . , O Sn.. UBIRAJARA KENTNSOo
da se Araxá. pelas SUl\ll condições de O Congresso Naclon~.1 decreta: JIAN 1,Li! D S~!Jui7!te di.lcurao I - ::;~-
cltma, pela excelência de suas á~uu, Art.];· Fica Instítuída uma pensão nhor Presidente. Recebi do Sr. Pre
conhecidas quase que ruundtatmejite, de três mil, cruzeíros (Crs 3.000.00l lfeito Municipal de Guapiãra. um ofí-

Um beneficio a essas dUlIS estànctas mensais a Domingos Pereira Dias. que cio sollcltllndo minha tntervenção
não5eriÍ. feito apenas ao Estado· d.. trabalhou na construcão tda ferrovia junto à. Cal·telra de Ell;portaçã~ e tm
Mlms Gerais. mas li todo o país. pois s~o ~aulo.Rio Ol'ande ~o ,Sul. onde portacâo do Banco do Brasil no s~n~
ninguém desconhece a enorme artuén- s~ acídentou em 1911, tcrnando-se ín- tido de conseguu que seja ccncedído
eiadc aquáticos e veranistas de todos valido. , " li essa, 1.'l'efeltul'il uma Itcença potm
-os recantos que as .procuram para re- I A.rt. 2,' As c1espesas.. c?!!1 .a exe- imllol't~çao de um tra,tor e do:, uma
pouso, e em busca de melhorías em IcUçao d,a.presente lei C~11 el ao a. tonta, motonl zeladora, pelo, c,!mblo o1~Cla,1.
suas condições ele saúde. de dotaç~"lS orca:l\elltil~Ja6; pl·oprias.. .Trata-2e ~e. 1I}a.Cj~mal'IO il1~:8!len-

E' maís do que razoável pois mcs- Art, 3. Esta lei entrará em vigor sável à cDnotl.u9a~ • conservação de
mo por medida -de eqUidáde.Que se: na data de. sua ptlhllca~ÃI). rc"ogadas iestradas murucipass, _justamente ~.?r
lhes estendam os' mesmos benetiClosj as dIBPOSIÇO,es em co,nt[·arl,o. -. cm~e se des9.fo~~ toda a produ·,al)
ecncedídos a S'ó Lour'n o ' Sala das Sessóes, em de junho agucola nas regloes n~o servidas tJor

~91a das "'e:~es ~d· Je .Junho de de 1953. - Ulysses Guimarães. estrad~ de feno. CoU\oe ° caBO de
'::' ~..,-, , ' " ~ Guo.plara. Face à. justiça da pteten~

19..,3. - Vasconcelos Costa. Justt/te!lçao são e t',)ndo em conta a alta fJnaU-
PROJr.'O Tt'ata"se de velbo e lrtvãlldo. Basta dll<iea que se d~:;tina' o equilla.l11entCl

aSSinalar a data em que traoalhava em ques'llo. dirJgimos 11m apelo l\()

N." 3.200- !ll53 na COllstl'UÇ~O da. f"lrrovia Sáo Paulo- SI'. Diretor da CEXIM, no sentida dI!
Autoriza o Poder Exeel.tiro a Rlo Orande, do SUl: 1910. Atente-se qU~ canceda r.a }:ecnço,., em ClUS!!..

abrir. Pelo, iI!inistério rb EdUC:t-j na nature~R do serviço, os rÍilcos e P?'S, assim. estara contrlbUln,dll, de-,
ção e Saúde. o erédilo e.,peeiaZ de privações 411c impunha. Mas há. mals. clS1;·amente. para a solução de UIn
Cr$ l00.llOO.00 como auxílio aos IFoi gravemente acidentado em servi· dos ,n08S0~ mais gr~ves prohlecn,9S (b
festejos comcmorafiços à.bodas, ço, tendo sido h05j)italizndo em ~on- ü!0n.ento. - o pl oblen.a d~prod.u.
de prata d:l Pre!!lsia de, !Ytarajó,te,-Grossa. no Ros'1it~l oue, na epo- çao. :. .,.'.

O COllgresso Nacional decl'ets: no Estado do Pará' ca atendia aos trabn1hadOI'cs da fer- O ot.CIO esta aaslm redllida.
. ' l'O~ia' , !'Prefeltura l\oIUnlcip:l.I de GUIl..

Art;. 1.' E' o POder E~'ecuUvo au. (Do gr.El1l1o~ode campos) No' fim d!\ vida, s~1n recursos. In- plára".
t"riilild~ l abrir. pelo Miniatério d,... O COll<;res80 Nacional decreta: válido como conseql\.lncia do acidente. NEn~ 86,~';.3junho de 1953.
;E:cll:caçao e Saúde. o erédito !'lIoeeial Domingos' Perelrll Dias, por ,justi<;a e .• " .
d~ C{·$"2,';OO.tJOO,OO, ldol. ritIlMM"C' . Art. I." Fica aberto. pelo Mlnlsté- por e(luldllde. à vlota CP. a!lundantl!'s senhol"Deputado Fcdera.~
Q!J.inhentos 111'1 cruJeu'OI) para paga- riO da Educação e Slloúde, o crédito ptecedentps devel'lÍ. lIer pensloado Tomo a lIber~ade de an;'!J(ar a~
mento da sUl;vençll.o a que tem direito especial de _cr, ,100.0000.00 '(cem mU -:l~IR unliÍo' presente uma .copia do otlclo, en-
o tnstltuto I!:ll-tl·,)l;él'nlco de ItajUbá. CI'Uzelrosl, para aUlClIillr l\ll comemo· • ~ I du'seBSÕes em de junho dert!çado Jlor esta PrefeitUta 10
&tM.l" de Minlll GeraL•. no exerclcla rações das Bodas de Pr:l.ta, da Prela- C::a PRE.l;!DF.J.'TE _ EltlÍ finda S~nllor Dll'etor da CEX.tM, pela
dl~ 1953.n05 temlOl da t!i n.o 1,"186. sla de Marajó _ Estado do Pará. a leitura do expediente. le,tura do qual. V. EX." irA lntel~
dI"! ~o de dexembro dI'! 1~:.P.. '. Art. :!."l!lStalei entl'ará em exe· Tem a palavl'" o SI'. Gamo. Filho, rlll'-se da situação angushofta em

Art. 2.' *tambem o Poder ll:xeclltlvo cuçlo na data de sua publlcaçlo. ,pua Unlllcomunicaçio. ',' que te encontram as ~l'elelturlloll
f\11~orl7,ado I abrir. pelo MlnlItt\rlo d9. Art. 3.°. Revogaln-se as dls\lOsi~6es ,O SR.,GAMA FILHO (U o sdguln- Municipais que necese1t!l.nl ad·
E<lu<ll1c;J,o e saúde. o crf'dlto "'neci~l em contrário ',' , ,,' te dl.tcllrto) _ Sr preaidente m- qUlrir tratorea e motoniveladorl!ll
de Crt2. 5(/0,0'0.00 (dois mlih6H e Sala d.. Seuaes 38 de lWÍho de 1-....dO peloe seus 'concldadlos' eett- pare. a c01\'ltruçio e cOl18crvaç1l)
q ll l' hent~ 'I lr) 3 U d' C ' ...,... , d t di'" de estradas municipais Indls"en•. n '_ 111. cruae OI , I)&ra 1la.&- 1i5. -- ., 090, e 4m/lOl. tnlldo pela j\\ventu e, ell U llI& ..e IItlveis ao, traniporte' da "roc1Úç"- .
rn~nt.<) d~ ,ul)ven~io I Clue tem direito. . nOSllIo ,terra, deixa hoje o Mlnls~rio '. la .....
110) exercte/o de 1953. a '-jlchlde de Ju'ti/leaç4/J doA JIlducll"io e saúde o Uustre baiano allrlco.
""( f' Cl' I .. , ", .' , . O,eaejo, com o devido acatamen.
",'lll11O IA. cnc as e V·traa do Inat!- A Prelasll do MRr:ajó.em tão bOa SIm6el Pilho. ,to solicitar 0ilI bana oftcioa de V
tu~o "Sed~ Sa"plentll<!" df' ~lt1"autl'. bDra enu'egue ao carinho e d'!dicaçlo 'RelUIOU 8. !:l.a uma dalmrJa EX. junto .,quela Carteira nó
COIpital 'd(l l!lItado do mwno nom" de -Dom Orl!lórlQ Alon... leu Bispo operotaladmlniatraçõea; com efeito, SGntldo de serem Ini:lutdod a-
nal t~rmOl da· teln.• 1.'l71, de 19 dê de.de afundaçlo, está ~ vé.pera, d.ef~IS. ZX.' UlI1 ea~udiOlo doan~m- nlaquinl\rlO1 'na r~l...çio dlJll jl.rti.
de~mbro de 19~2. comemorar olleu 25.°. anlverário. . pliaadilllmoa. problemu que •• _tl11 101 qUI! pod.mller importadoa
, Arr.. 3,' liMa leI ent",r~ eat Vli~ Acontecimento da maior relll~"'-.:.li\ • nOlllo Pill'.l'.no lleáO\ ecl~IlCLo:~l. pelo clmblo oficlal.facllltandG

e na, data de S!l~ pUbIJClc~o. revoaadJ em tóda • Vl\llta llt:t do Ma=. ~e- J::~:n~o-:m~~~~a;e~~o t~nrco, OI' ' por elA forma a aqulalçlo de
., d18lJO'f. tm CO<ltl"~o . ~_a-1Ie o povo cata 100 di are- SU'atÍmll2itlr"io como •• dllle . uma motoniveladora 'e POISlvel-
, ' . ri... para, comemorai-lo condlana- a " •• J , mente de um trator para eata

Sala "Alclndo aUAnabfora~·. 11ft 26 mente. ", ., fol de alta relevAnela; contudo, nunca Prefeitura. ',,',
lIe junho de liSJ. -1'I"011rll RIUftlle. Qrauclel testai ferI." úúoio no Jf6. ! de Dlals reaaa.ltar seu eficiente tra- Leyando'em -eon,lderaçio 61te
:Prelllden~em exerelcl.,. -l.atlro x1IDo QomiQjo na ~o.P\Il'a. I&~Qi.vel bllba. prtncIPalltlente'ec!qUanndQ~r::u apelo. V. Ele.· prestará relevante
Cnu:. Relator. _ cellO 1'.fI1I4. _ ~e de SQure. 00Ql a Dr__ de o ellliM no Coléilo P 1'0 te a- , aervlço aoa munlclplO.ll do hlntar.

.. ~qulo Ra"ltn. d"cac!u f~a. do ';lero naçiQnal Inentl Il'lltulto. e, qduando..:.al~~, tdll, land paulllt. e especial mercê ,, - • .' - ~ ' Ilnavcurar cluu epen_nc... o Ie altl. autorloanllll ,\10 ,àt o e Mu- 'aca:edlUdo e secular e,tabelecimento lOna l'Ura .
PROJ&TOS APEUSENTAOO8 1l1cip10l. num., c1emonstrlçlo públlea d enalno nu Zonal norte e .ul 'd. Antecipando oa mCI18 melhore.

lIlOJETO ckM tradlclonatsaentimentoa edltiOl Cl~ , , ' .~radecimentOll, valho-me, d~e
do vlAoroso povo maraJoara. CuldÔU com .eapeclal carinho 40 ensej(l para reiterar a V.•.- oa

N ~ 3 3. 1061 • " d di _.• ' _ meUl prot..toOl da mata. elevads
. . - AI B&du de !'raMo 4a !'reluia da C\1l'lO 8Uper\Or, tendo lIe ,e c....o, flI estimá e dLstlnta c'.lnsldera .Ii.C1

AlItorlilll o Poder~xtclln!lO ~ "'8raJ6 nlo llOdem e JIáodevem pu- Peela"Dte," em re,olv,er li cuo....d0l1 ...., J04Q,uim RGilllulldo oo:"e'
ll/Jrlr, pelo Mlniltério da VlGç40 SAl'.em que fUe fato lleja auinalado profllll6rlll qUAltflc..dOI, paTa ai "n - Prefeito MlIJl1e4pl\l" . •
e Obras Pu'lJZicas, o credito e.,.- também por wn, marco Il mala na ytrlldaá. llUl/ .. illatalaVll11l DO '!:rao que tinha a 'dlill!r. (Muito
~!al de Cl'$, 10.000.000.00, ·pGra Irande obra eoc1al que reaUu ~a- , .. li. . bem; t7lllito IJem).
cOlutruçcio lfal relleldd 4,ulI e (lu.l. 101,1llnql.lo trecho P'trIo. B li :Remodelou completamente o Instl- O SR. BRIlHO DA SII,vI!lIRA(N~
e,$90tO$ nal ~t4ncltU htdro-mine- que deseja a com1lllioOr.anlzadora tuto BeIIJamim Conatant e li lnatitl.lto Iof rltlúlo pelooradon Sr. Presidem·
raia de Po9O. de Caldll .e ArCU4, que tem à frente a Uaura querlclacle NacloD&1 de sw-doae Muc101. tendo te, Sr•. Deputados: afinal,,, 11"'(1
t!l) Eltado de Milldl Gerllf,. . "DOm QrelórloAlonso" Bispo Prelado t.mllim illltltuido CurlOl pari pro-.dOlmarltimOl· teve seu ttlrmlna 'lata
(Do Sr. Vaaconcelol COIta) do Mara1ó ,e mal. o pro Ro4alfo In· !Ul6rea eIJMlClalll&dOl. ,,' O\adnrcada, com .. vitória dessa claue

O ConllrellO NlIclonaldecreia: ,elhard, dllno Prefelto·Munlclpal, .'Nlo quero. neata oportunidade. dei- em tOdo o 81'&111. "
Df. Roberto CiJ.'dolO Frei« euva. xar. de ,proclamar I .a benltllca, ad- Nlo poderIam.,.. IlMtI.' oportunidade,

Al't.. 1.0,E'o Poder Executivo au. ,Juiz de DIreito, Dr. He1Iodoro Silva. minJaiJ'içlo no que tanle .. salldedelxar de I·esllllt.r o papel do Con·
toriudo a abrir, p,e1o Milllatérlo, da Jul; Público; ,Dl'. ,Raimundo, Olavo Públloa, e nAo seri....te o momento, ,rtIIII.·que. na totalidade dOi partidOl
Viaçâo' e Obra.I!'Úbllca. (Departa.- ~ujo,Pretorlt 'RaImundo Vale. co· para aqui, tio r~pld~meDte. enume- com uaento nut. C.... demollltroll
nlcntl) Nacional de Saneamento). o letor ..tadual: Artur Macedo, Alente r.r o IleU ef1'cientllllmO trabalho., " todo o tnterA~" inclusiVe fora daqui.
cr~dlto eapecial de Cr$ ,10.000.000,00 de Dtatlltlca:e Buclld.. Brinco Nu- '7ala1' de SIm6u Pilho. n,lo lli.ndo Dentre ,OI Intermedl'rioa d.· ap1'oxl•.
(dez milhllel de crUEl/U'OI) par.·.... oel, Vereador. que me envIou oalorOlO ao leU nome a realidade deCld&Cle inagio' entre OI .revlatu e o 1kecu·
tudo, e' construçlo, dlll nov" rUM 'de a"'lo n~ sentido.' tfnlvenit6rla. ,seria comet.r, f1aJ1'llnte •t!vo, ,quero aqui d.tacar OI DOIlI., da
água e etr6to d.. IlIt'ncl.. hldro-ml- Querem ..... élilDOl patrlclOl li\l- biJllltlça a, S. D,". Dentro d.e.preVII líder da mataria, ·Deputado G,IIIt&YO
nel'íIoÍa de pOçO Ide' caldal e Arad, no etar nova ala na .-001. Dom6atica tlllM terlllllOl ClII1,' tumlO,nam.n,.to a, Capanema:',d.O 1I',cl,er:da,'U,.O' K, ., Depu~
:E:ltl.ldo de Minas Gerala. . . . mantida pila Prelal1&.l. 6 o llae ~l/. lll'~ml1ro ~Junto.: o. do· Iftltltut(l,~de tlclO..<\fonlO. ArInOl.,repreMll'" pelo

At't I." ReVOllllll-lI li dIiPOIIllOM .fendo n_tf projeto, ,.-alando-ml .....llIt1lg,••..par.".~pe.tllM', 1&IlJa. Deput.. ,LIIia .,Garcia;. do' ,11_ ';de
elll eOntrAm.. '., ' . delllPlrito e coraçlo""lIl&nU..taQ69 adllílilltts:alllo ~arlal." . , P.S'p,;.,otplHad.o MOIIl'U'aeDl1l; dlt
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lldt'l' do l' .'J', B" nc-Jl\\lmIo Vi~irl\
UnI:'; Sllt,))} liOll Dt"PUl,~d()s lW.:lel'to
3rion:na, l3CJ'l.~al11jl1 Fpt'a-h. TenÓt10
CI\W,)Cflllt I, Cel~o Peçanhn, Brigldo
"I'lROCO,Chlll1n. lo'iIJ,10, Galeno Paral1ho~,
Heitor BeJ(,rí'!J e muitoS outros, eue
Ilcompr,;)lll'J'lilll C::JlH gl'l1ndc Intcressr
'U~,a$ ..s nCll:oci=.:;ccs entre os sr,<vista~

• 11 00\'':'1'))0,
~uero resealtar, também, o papeldl\

imprcnslt e do l'ildlo, que desde n
prbneíra 1101'11" num serviço /'OSitiVe de
mformllp,ões, deram um C\l1110. de sím
F>ün r.;" »iovenento Erevista, Il:stc
~nnal, t;'Ve5CU t~l'lnino cem a gran
.c3e., \jíÓ~·in. tIa. classe, cuc, com sua
llniê"n~, mostrcuuue os anlelos e, as
reivindica-:;óc5 !lo cperaríado brasí
leiro, <lllando jlmtoE, são atend.rlos
f:em qualquer (temngor;ia e, principal
)'>}ente, t~111 fl orjenta~lí.o Que ao Cn3<l
qlIis dar ti Ministt1'io da MariDI'u.
jo.,llndo a. clll.5se dos IDilrilhnos con·
!lI< o povo, acoil11nnda éSse tnovllnf.l1to
ele comuniBta, inclusive todos Ilquz;~s

qlie BC interessaram pela sorte de~sa
,ente.

Nossas COI1l;l'lltulllçôeS,fJ!Jl'LnnW, a
e!Iõ,l;SC Ql:l5 marítimos, prineipallnenil.
ao COpgl'e8llO e ao própr\o Pod,~r lilxc'
cutivo, P01' terem dado ellS~jo :'I que
11 ,Ireve tem1inaste hom·osnmp.nt., o
que, nliás. redundou em beneficIo li'
t6do o Braliil, (Ahtito bem; mutt"
bem). ,

O SR, ARY PlTOMBO aMo foi
r~i.ltol)€J() ol'odor) SI'. Pl'esidente,
vt:nho da tribuna ta.aer um apélo ao
P . .N,E,R. })nl'll.l!ue mande snldlll' seus
eOll1llroll1is;os com', a 1irma que Clltu
faaencio li. estrntla Sflo João NCPOlllU'
Ctno-Bicns, em Mlnlls.

Pro:eccrn estranho, Sr. Presid('nt~,
que cu, Ot'putR~O alagonno, \'enhll fn
$er tal I)ctlldo,

'O Sj·. 1TtlEconcelos Costa - V, ex.n "
considerado em São JOáo NCfMl1ll
ceno um I!rtlnàe mineiro Cle C01'llÇâo,
!; fEt' versando assunto do mnis rdto
interêBSe para Importante :wua; ào
JntêU Estado,

O SR, AR.YPITOMBO- O'ori~tl.do
• V, EX,a. ,

Em Silo ,JoãO Nepornuceno tn.ci(,l
me\l~ tllt\ldos, ljuando cheguei, do
~Clrle. Dal o pedido que me fêz li
}loJ'.lulaçio, daquela eldnde, no sem.ldo
ele pleitear <20 D,N :E.R. mllndc r.;:ll·
clar-seU6 eompromísllos, a Ihn ,rle que
umll obra de grllnde, Importância pw'u
a Z:lna da Mata náo!:eJa para 'IZl\ôa
com o que t\lltal'á &f!I'los prejuizos pa
l'jl llqueljl prósperlt n~glllo,

ltra o que tinha a d1Zer. (Muito
'l1em' :,mito bet"),

O·SR. EPILOOO DE CAMPOS INÚO
fo: revj,yto pelo oradoTJsr, PI·eslde.1te,
a ]lrelazia de Marlljó. situada ,11\ Cl
d~dc ,de SoUl'e, na Ilha de Ml!l'lljà.
vai comemorar 8eu2a,o llnlvets!U'jil,

A prelazla' prompveuma. sel'le dt
fetltejot, tendo eu recebido dll r.omis
tio organizadora apêlo 'no sentido Ól
1lleitf . do Go,'êmo Federe.! uni aU·'
,.i1io pnrlt ê5!e fim.

Encaminho à Mesa, portanto,lu'O'
jet~ de lei abrIndo cI'édlto llS;lc';,B!
p8l'a auxilllU' oS festejos do25,~ nrü·
versârio da pl'e1l1zia de MaraJó, (Muito
bem,: mui!' bem).

Cl SR, \7A.SCONCELOS COSTA
!r.presldente, estamOll pall8l1ndo ,àS
mãos de V, Exll., para que oremetll
AI> respectivas comi8llõea técnicas des
ta Casa, projeto' de lei que dlsp6e
~õbre llusülo as elltê.nchtl hld.'jolDi
herRls de Poços de Celdll' e, Afaxll,
"mball no Estlldo de Minai Geraia,

Jit concedeu a Ciunnt'A, em propo
"íç~o contênere, llencllc10& Idéntlcaa
lo tldmle de São Lorenço, reaolu~o,
ll.1i/:s, justa. e, por 15110 mesmo, mere·
~cdorl\ de aprovaclo por· parte ele
t)vflse ,t"óos, os I'epreaentllntel! ,que
Mui "e l'neontravam por ocaa1AQ da
"otaci':o <la matêrlll.

%<ín'l;u~!l1 de8COnhece, Sr,Preliden
tfJ: n~I';!'tl'ilcs medlcJnaJs dllll'guaa
de poçoll,de Clddlll e Araxa. Para
2!11lelna rlun"~ldll,d ..a dlrillem-eeanual
tr.~nte milhares' de ,vullnfltaa e equ'..
tiallll, proced!nttl de toctOl' OI rtcan
tos cio BrasiJe mell11o, multoa dtJet,
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seM_ .tU $!!I!.. _!!:L ....._ ~*~. 22Z!-t!L._ •..,,_._~-=n'.2SlW'Ct

ele Jlrocent.nc\!\. eSh'1I1ij:l('lul, • ])111-1 1'z'1l 11 ~\le Unha a Itlztr. (MlillD M;üo Ci!'Of'$C. o Conaelho :Nllclob:,,!
eurn., ora àe repouso, 01';\ de melno- i bo!'7II: mui/o neni); jit ,incluiu Jl.8 I;nu l!Itdlmell!nrl!s
r;~l; em mRS condições de Múdc, I O SR. CELSO PEÇA.NliA - m,OfJ dUlluêle El:tnclo no programn rie

Nelll as rentes hidroctél'lllaiE da :[oi revisto pelo orador) - Br, Pre- a(.l\'idlldCll Il ser le,\'lIdo " deS,to
Alemanba e da 1"I',\llÇn, que ti\'Cmos!Sidcnte, qUll.ndo 00,000 mrnlUmos "1l1_ no prólllmo nne,
a. Dportunidl\dc de "\Sitlll', SUpCrllll1 tRm a t,rllblllhal' nos mares do Brnsil, 3, Com éllBe esclarecimento
iqueli:s du..s t'stt.ner ..sclimlÍticas da, i)fío podería delxllr' de eongratular-m» aproveito o ensejo para Rprl'.un'f1.t
nossopnls, ni:o só pelo enennto lia I porque essa. greve revelou a todos nós a VV, EE..'l,- os protestos 'de rní-:
natureza onde se Jocahzam, rnns, $O- Ia. conseíéncín do trnbalhador })I\tr!cio nha dlstintl\e~tlJna e conlildt'rfL-
bret,·Udo, ,Pelns in,ígualáveís PI'OI,Jl'IC-1 Ql;e, neste, momento, Já cuIda d,os ~~:lr ~iio, i
dades terapêuttcas de suas fontes, hltn:és!es e sabe zelar pelas !UI\S r ei- .. (Aos ElU'l10S. Deputlldos Dt>}f\!'

Pela ir.ma de cue dJs:Jiiel1l, POI', um vindicações. de Andrade, A.thaydc Bastos e Lu:'
conjunto de outrcs requisitos, se npre- I Deslle o lnle~o do' movimento, \!sU. Iicllio Medelros.)~'
SEntam como doís centros intel'llnclc-, vemos. ncstl'l tribuna e no seio dnclns- SI', Pl'csidentc, nesta hora de certa
nu!s ,tle turismo, cuos cídadcs cUmlÍ- Ise dos mRrltlmos, lutando ao seu Indo, espectatlvn nos nltos meios poW,icos,
tícas íncemparuvcís em virtude de Ibatendn-nôs pelo cumprlm,ento do :I<.!' ou nêl!se entrevõro de bOatos sÔbre nu
InÍll'Ils pccllliol'ldn<ies dois recantos votames r.,qUI em 1952. vos Minlstroli de Estndo. O'U nessnstn
tie cura e repouso, p"~1l Il~ (l\lll)~ l\1\u- N~.!ot.\\ hllrn, q\l~ntlo ,In estamos, l'~~- qUielns manobras da CEXIM, conl;í
cmnnummente ll'lill1tU'l's de pf'SSOl1S, ros dn c('~sRção da greve, quero eon- deradlt por algUlllI' como "bBllWhl1-

Araxli é o llimbolo bucõ!ico da quíe- r,rntulRt todos os rnaríumos do Brt~'l dournda", funcionando pl1l'a o ~nTI
turJe, plnntnlla em uma bacia. \'u!Cá- c. todos os, que cooperarflm para por quccimento de um grupo de feliznrdos
nica, em derredor da (IUal se ergtlem fim n êssemovil11ento e eltnltar t~~.. Importadores., qucm se, dlspuzer 11 r:/e
suaves nlOntal1ilas de aplltitn, conten- 'Ibém o, trabalho d? Sr, Ministro .101<0 cifrar os'mámos problemas dllft ri
do urna das malOl'CS l'inuezns do mun- Goullllt. lncans(" el, desde antes d!' queznsnntUrRIs do Paia merece 10\1-

, .' ' 'I\\!Ilum(r 1\ PaMa 1\0 TrRbnlho vores, pal'D. uns, Que llcl'cdllnm 11113
do, Á ,0. nom~ ~~~tIC~, ~o ..JlngU~JR1'1 O Sr. Dreno da Si/lleira :.. Dese- realizações em marcha, e merece Cl'j.
tupi-AI a, dlll., X., \ e~; lugal de Iiarla também fllzer iust.lel! neste 'no- tica, pllm outros, que IIpregoam o ju
onde primeiro sa 1'6 o sol , ou melhor, ,mellto ""O AlmirAnte' 'Valdema ?oi, \ sucesso na batalha da recuperaç"w (Ia
planalto que BC nlong\\ \lor tó,dIlS U I~uc ~ulto lnflUlu Para 1\ sol~ç~o . ~~ economia nacional. , I

dil'eções, batida pelo 101 dos troplcos, ICMO e 111ercceu n1E'llc{\() eS;Jeeinl relo Há" lIinda, o ,terceiro irupo tor_:
J>Ofjo./I de Caldas é o recanto ameno Iseu trab/llho m!\f,niflco como elemr'111} 1n11do pelos Indiferentes, que nllda rro-

e s~unávcl, do ,SUl de, M,in,.ns, !nCl)m-, ,de, ,I\Pt,'(l,~'ima<;á,o do E,:lte,utlvo com ,C,e,ldu:>:e~n e EC eneastc,lll,m,, no" ,ce,ti~)tm!)Ilnral'el no seu cenário, humltllvel no igre\'iEtns. er· "c:!, R esere"tr. e a falar, fllzel,13o
colorido variado de IllnS pn!sageie, I O SR, CELSO PECANHA ..;. De Ill\lJns vêzes comparações Ablluróf,',

• ESSAS dunscld~dcs, SI', Presidente, tnto, Sr. presidente, o tl'lll'elho (c. C~;~l o propósito de colocar em deHr:.·
sno "m rcfú-glo l':1nd:\ pnra os homens AlmirRnte Valdelnar Mot,1! foI, di;!:;,')! que .~,n,s IdéilUl, nem se,m,pre l:.S mnitl
de trabalho, pnlll o de~CnlW) a ql1e de clo~lol, Outro nóme não llOde f;P!, :'ll%(mVelS., '
t~m, direito tI!:.s I!~·ltnçocs diut.urnas P511IlPClrlo, E' o Sr, E.<n!lló Bonf:ll1t~, 70 minhll parte, lIem o ufanismo de
dOIl Il'randes centros ul"hano&, " Ide Maríll, ti etl\11p.l1Chnte ~~ral da tl'c- ,\.on~o Celso, desejo lalienuu', l}fl'ta

1: um dever do Govêmo ampllrl\:- "t', OUI!, ontem tnlllndo a tOdOSOli inc- opol'tunldad~, Il p'lenll. conflanç.. (;\11
lns, melhorar-lhes IIS contll\,ões sa-\ vis,tas, disse: VOlt,f\l11 110 tTIlball10 r.A- mSJ:!iralll dOIS ór!!HOS ~statllls, na ~".c.
Z!ltãTla,s, dO,t,anel,a-as de b,ORS estl'&daS,!'ClflCI)S e ord'c••u,", como I1Mlf, ',COS ~ cttçao, d"e P,lon,o,!', que,,mteressnm':lH\.
o.e bons aeroportos e, sabl'etudo. eon- ordeiros nos dect",-rumosell1 tre:'e, mente a eOnl]Ull!tn ele melhor ])tlSlcno.
forme con~ubstr.nci:l. êste projeto que Era o que tinha a di~er, 01uito !laIA o BrasIl, no quad!o mternac!Nlnl
Dl'a eneamJnltmnos It V, E",a" SI', Pl'C- bem; muito b/!I/1,l ' da cc~nomi~ e das clen~ias fÍll\cna,
sltlellte, de ull1apnl'reit.l\\~dcde hUfls {) SRV1EI~~ LINS- INán Ni Refne-me. em primeIro lugltr, i\Q
e eagotos" p8J'a (lue 1'08s8m. no tuturo,I rel'Wopelo oradOr) _ Sr. Prestol'I'- COIl~lh? Nacional do petróleo,_ 011:111\
Mll.pretentllr, eO\l1 supre,mncla, den:l' t,',c"já cDnst.lt\1i ciemll$lll. falar ~bre reahzaçoes no .nordeste .e, jm~eln •
tl'e AS. SUIIS conorêrlel'eS 110 mUIldo, f.stc lI~sunto dA. ~reve tlos m\\t1t.imC'~. n05S11 ad!»lrll.çltO pelo mUlto ja prn-

rMIlJto, bem: 1ILuito bem). !Toda\'l~, cumpre-me B ob~i"ncA" 11\ tlcado, nno obstante em dO!e .nlllll1l1
~ SR, DANTAS JÚ~IOR _ (N!in1cr.m\o.llderdo Partido Trablll!1ist.l\ t.rabalho, no periodo de 1.938-50, tfor

.fOI Tel;IJtO pela oradOr) _ Sr, p"e~l-! Bm~lIelro, con"rntulAr-ro1e com S, E~," ap'enas rece~ldo" A"contTlbUiç~O, de
dente, e111 novembro do ano pa5~A':0 ,1) S1'. Jo~o OoUlnrt. pelll eflci~!lclá. pouco mll\s ue um blliAo ele crUlIe:roS,
recebi oficio dn! Câmaras de .Ala_j'OpatriotlsmO 'e 11 forma por qur. ~Ollhe Enl_ segundo IUl/;llr, coloco o Clll:lf>r.
goi.nlta5 e Cat\!, njlelClndo pal'R a Com- conduzIr-se, numa demon.traçAo ;lI!, 1!10 NacIonal de pesquillns~ sob 11 prf'
p~nh!R. Hldroelétrica do São Fr8.ndl~<l tente de llUe-não IC\'oupnm o MírlÍa- sldêncla do Almirante Al\D.ro Albert.1)
no Sentido dll constl'Uclio d,a. e,R,t;lçii0lt,érIO 8.(luêIest'ntldo ,Ilve lhe ,em,,""Pot,- tendo 1l0~U l,adO' dentre OUtl'llR. !>,
abn,lxadorll, com sede em,Alogoinh'\ tarllm,1TlIIIl, AO contdrlo um lIent\1I0 profeaso~' César Latlell, çujo.~tu:lOl

Tranlllllitl, da tribuno, easa s~u'ci: t\nlplomente dell'oc.rátfco no desejo de sô~rp_ f:slca. nuclear eJ!1PQrgB.l:llll1 •
taeáo, E, telizmentc, 11 Oompanll il1 , benejicl:tl' os trahnlhndores e,com êles oplniao ,1Ini"cl'sal. (Milito be1tll.
supel'lormente dirig'lda paio i:ngenhPI- ~e entender, (Uuito bem;, multo heml MaS. \"I~n~,') ao allll~~o dl\ minhll.
1'0 Alves de SOUza tomou conhpc' , ,eOll1UnlCllçao,S(j\)te o pc:,ro.co 11011 prol'
Inepto nAo somente do 'G;I- o TJE!>UTADO PR, :RDBERTO M0- tanllls de Mato OI'OSSO, ern ,que pe~CII1
como 'dG de vr.rloa outrosm:~e~t"~ R~~A, PROFER~ DISCURSO QUE as restl'içõell d~ engenheiro (tI,'COI)
apresentou ao Sr, Pl'esldente da' R,p- ENTRF.GTJE A REVlSAO DO Q}t.A- de Falva., que 1"100 os cOllslderll. ~(':n?
publlca projeto de construção da t!- DOR, EERA PUBLICADO DEPOIS, resel'\'asderlquezas pttro!ltU!Il.s, MI.)
ta~li<l, na cidade de Catu. ., O SR, VOLOR DE ANDRADF. ,.. tão pouco o '~Chaco Bo}'cnl', a "er·VI~e

Sr. PresIdente a estaçiioservll'lI. a Sr Presidente nelltlltolnllnlcl\"b é qUe le l~l"poe n l'evllll-\Q, uas :Pl!!(}\l.R..S
g'1'l\nlie )llll'te do~ munleiploa do Nl'r- relia. ao corrêr de poucos mlm;ios' ali proecdldns, mu!t-o nUP~l'!1eHlbl!l':l!l',
deste e do moral da Eahla, De~e.j\l, dado. II ansiedade de outrf)SorMOres 110r ~mpréla, pnrtlculnr, que !,f.n,nl
por consegUinte, tique Il!sinalado o qllc eBprcltam esta trlbunn. n'"!lt\ frne~u na lUA: llrojad:. jnlela~j\'ll,
t1.conteclmento" ' , dls)luta muito grande, pela poslçAo· 'lUe )lor t:t1.renclll. de tccnlcos, de IIpar!!,llR-

De reter~ncja, aInda, A Hldroelé!,rlcr. cada \lm ocupa nDll brel'ea comuntcn- In~ntos, entlm, ,de l'ecur~1 hnan,
do SfloFranclaco, deve recordar-se V. ~6ea dlRrlas, quero transmitir , C~- celros.
Ex,· de que houve campanha de Jel'- mara dos DeputadoK e à Naefi.o unIA Quem, como eu, ouvlulls pregnl;ões
nal eontra o sistema de ellsecadl!lra~ noticia de certo modo all1111Bareh'n ,de Mom.eiro LabRto, na lua pel'igrhll1
aplicado pelo, En:;enhelro ..rarcotl'1e~ par.... eeonom\l\ nacIonal, no lIetol' çãO pelo'sul-matogrOSlll'nSe,l'ln Cúm.
firraz. Quero transmitir .CIl.8II, cs dRI rlquellll. petrollterll4, '- Ilanhiu.de Hilário Freire, nli.o Be e"n·
bonsresultadoa 'que o siltema, proclu- Venho comunicar que Il~ prólIlmo forma eomtais re.trlç6eB, enlt>ol8
zlu contorme consta. da seiulnte ,>.,- ano, deverloaer atacados os trabalhol Itluito doutas pela orlv;em. E isso, l'0t.
ticla; , , , de petqulSa8 e exploração do petrtíleo, que .e ellll5te petróleü no "Gl'lInde

'''0 sIstema de ensecndeirna, l\?ll- na bacia aedimentnr do, rio Parlll%'1,l1, Chneo"dll. faixlI.&ub-llndlna, evld>.ll':e'
cado pelo engenheiro Mllrcondes na l'eglllo de Pôrto Esperan~a, m:m1- mente, pela semelhança Ilnaforma
Ferraz, autor e eKecutor (\011 )lIa- e(~lo de CorumbA. ç6~ gcológlcas, segundo tenho oU~'Jdo
nOll de eonlltrul'Ao dae obras de Trago em mAos o ofício do enl1.e- deverá hllvet algo no "Ch..co Boreal"
aproveltattlento do. llonteclal hi- 1111ell'O PlInlo Catllnhede"iJwtre pre. enDa pantannls de Mato Groeso,
droelétrlco de Paulo Afonso, ro, sldente do Conselho Naclonnl do fll- De ljuo.lquerfofma, ai peaqulsal .e
l'OOU-se de pleno~"ltoC(lma ult.f- trôl~o, que I\IlISIl1 ,H eXJ)ressn: ju!tlfleBm pela deciaAo a que me r':-ma.;iio das blllles doa dois pllnre~ I,. ··Te;nhoa Iat\8fndo de IIlmSAl' feri, do Conselho Nlldonal do petrtlco
e o terceIro com na tundac6es 1"11 recebIdo o otlclo de 4 de fevl'reíl'o Sr. PresIdente, \lOU f\DaUJar, lem-
eonclUlAo; Porêsaemelo to! \~o~- último, .Que VV., E.,. ant't:ml- brando aqui c;ueo lIutor, do"U.'Ullês",
slvel com o emprégo de um qulnt~ 11hRm R ~te ór,40 .. Indft'neâo na.scldo, junto. àll jaúdlll mtOll1ll, em
do que seria. nec:esaârloem di· apresentada 'pelo Sr, Oerlll,tllno territórIo bandeifante, diZIa: "óleo tle
nheti'o, para o fechamento tio Martlbt ,de Barros, veludo~ t. Cf\" poço ,~ como leite tirado da. teta de
braço 110 Slo lI'rllnc~C(l cnde.t' mllrnMunlclpal: de CorumbA,no vIca: óleo de )cIsto, 6 como ,1Il! rece.
eonatrulrla li Irande bIlrrag'!m IlCntldo de aerlncluilla a ZtInll debeaaemOl·o leite num monte dellr~lllo

. aClImuladora }lRraallment/lr a UJ',- Pórto &perança como primeIro e depoll Il.lnda o t1veJIemOl ele t!I'1I1
na de Paulo Afonso. Embora. ':<)'':1- ~nto 11. Mato OJOllO Plra nO\'lll delt."
ba.tldA li IU",lnlelatil'lI, eollllidel"lI~ pesqulJU e exoloracio do petr~teo, Dal, ~rtamente, auaav1lt.lt:1IIl'li .-
da temt1'Oll\, levo\1-a avante, Jull, 2~ tom, referfnel..o ..Innto IOlla·doe pant.naJs . matolJ'ouenlles.
uma .....nde economIa para Ofl tra- eumllro-me 1nferttlat' .: VV;!",. ond.emall ,de um mUhlo dia .ea~ns
balhOl 'daComlsslo H1drOtlt:tritl'l qlle; dada.. naltureza dlll formll~' de ,.do ,oaeum,·elllltllm erladlltl, 11.
do Sio Francisco". ~ po16aleN queoeorrem. em 1&tqueta d. rlquiallma baela 'ltdimp,n-,
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c=: ;;; Par!\~uo.l, pisoteando 8ôbrc ácido sulrúríco com a pirita nactonnl um=grupl) ele especialistas do mnls pois O OP('I'ál'iO"- PO;" d:~~~i&ll~~:' ~e
p ouro-negro" que se supõe existir de OUroPI'eto, ou enxofre Importado elevado quilate e que. f:tria houra a saráríc, 1l)J1"0Vdla essas 4~' horas 'IH"l'a
l10 imenso vale. Era o que tinha a diretamente dos Estados Unidos. pas- quatquer exercito dom undo, corno ao trabalnar em entres Jogares. A!Je/.;t('
itllZCl·. (Muito bem; muito bem). sando pela produção deâcldo nítrico. pais de mais elevado ínuice ,10:, lacU,lS, ric tudo, li Fa!Jl'ica manda para ::iRa

Durante odi.~cll1'sO do S1', notor com saütre do Chile, da nítroceíuíose, Gl'J[llIZ:lção civil. Lourenço S('us']pel'á~'ios Ol! submet~-
AHClrade, o srs: José A"~u:;to,l,O Com aplícação de lin~el' ,de alg~o(E\o Nota-se dcsue lo~o a prcocupaçâc os a trncamcr.to no moricrno H,,:;-
Vice-Presidente, cleixa a cadeim naeíouul, e da nitrozücerma, ate al-] dupla de lntcnsifical'ão de>. ritmo ue pHaldos5ervidores,
ela )J1'e,lidéncía, que é OC1/1JC!dit pelo cfinç~relll-se OSPI'Od.utos fmuis .J",' produça.o e de.' seu ap('.'rrC1~C.!Ul.1Cnt'~ Como e,;tHlisf,jca, .. Sr. P~'"sid~nte,s-, R!iY Santos, 3;° Seeretár:o,. 1llenclor;adoB, . ,',' quulítatívo, 05 esforços nesse sentido rui inrormn do de cue. em lDôO 1IO'.lI'~

O SR, RAIMUNDO PADILHA - TO~IHI~, s'; a P~lt~ 111apUa~cll,~:- de fa~el'Sentll·. de. maneira nS!'.''.I. 460 operúl'Hn íntcclcados: em 19;Ji,
sr , I'residente. peço a palavra, para admínish-ntlça e tecmcn, d;a \l1dLlstl,a quer· na fábnca qucr nos íc.boratóríos e90,' Tem' se rcuuzíuo o número ,,~

. - t se revela de grande cí'lcléncla, sel·I:l. ' - --
uma comumcacao urgen e, de nossa parte grave injustiça omitir de prova. , acídentadosvern servico. que c1l2r,a-

O SR. PRESIDE!'1'E- Tem 11 o que vemos na parte propriamente Restarta enfJ:entar um gmve jll'oble, rarn, em 47 e 4~, a 511 e S83, rescec-
palavra o nobre Deputado. social. através de um organismo o ma: a ela saúde de quantos tl':tba- tívarnente. pano t"üxarcm a 155,"'-111

O SR, l1AIiliUNDO PADILHA (Não "Cent S I I" d' -- t b Iriam naquele setor ímoortante <:!p de )951. JI.t.ur,lDlc:Jta)l" 92 npel'.",I'.'r.)C
joi l'Pt'isto pela orador> _ 81's, De"u- , ,,"'o cc a, Il·c.....men e cu 01'- , . . .' , . ", ,~', - ,,.. dlnado à Diretoria da Fâbr\ca, ICSa nacional, IS"O e, nmna ",",S sm,~ arasranos d',I~nltl\'all1ente do servico
~l~~'~~' ga;~~~;f' ~~I'J;~~n~a SI' Co~tc; Para ,termos uma Idéia, ao menos prlrnelras tríncheíras, vitimas ante- ele faoricação,
uma comissão de Deputados viSitou: i p,erfuntol~la, do que sel,a essa relevan- cípadas das .guerras que vírao e ate O nobre D,'r:\Ibdo Art,lur San~cs
secunda c terça-Ielra últimas, a Fá- t.~lma m~tltuição~ fl'ls~n1oS que eJa mesmo daquelas que possívebnente vai truta!' imediatamente da saiu
Ilhca de Pólvora e ExploslvoB de pi- abi ang~ allmentaça~, sa'J~e, recreaçao Jamais ocerrerão, Ali, srs. Deputados, cão do caso dessesiouerár'íos, que nao
quete. compareceram o Pi'esidente educacão e instrução, nao apcnaa a se está pagando-caro por um grande obtiveram a !:ratificação adícíonal
Nereu Ramos e os Deputado! Artur <:elltlflcll como também a vprepara- ~en'i50 prestado à N!lÇão. Já ~ao nos por lnsalul::'iclndc no serviço. bom
Sane,os, lI4aurlcio Joppert,Arlrtal1llo çao proflssi~nal nos setorcs índnstrln l reíerimos àS,.explosoes ql:~ ,tem VI- expressa no Estatuto dos Funcioná·
J!'~icao, Ahomal' BftleeU'o, Arnaldo e agro-pecuario, onde estão npltcuuos tímado apelarIaS e dcSCI ~[,O C?D1· ríos sem aplicaeão na Fábrica de
Cerd,;ira, Tenório Cavalcantí, além do centenas de menores, em sua maícría , pletautente nmplos pavühões., come Piquete, nia po\'C\ue não o dejesas~"
orador. . .' filhos dos operários da Fábrica, tivemos ensejo' ~e, verlficlll' por tea- sua \'igilam:o e eqtlimime ".dministra~
. Coutaetos del!olia nat~lre2a ·te fazem Níi.o flca Il,i,porém,o ~~vh;o s"cial, temunhas fotogr&flcl)l5... leão. m3S por filigranas da interpl'e..
Cada ve~ mais neceJ&IIl'las, São êlc8 pois ainda .val' &branger 011 setores de o Sr. Arllaldo cerdelra. -Secun~ tllção btll·o"t"Eitica.
Umd. contl'il>ulçã;o dc pt"!nleira grlLn- .habitação e de trallllporte. . dnnclo a opinião brllhJlllte que V. Ex." SI', Pl'esid~l~t~, flnalmente,depo;s
deza à.Que1a aqulSiç~o de Ol'demexpe- SUl'preende, pois. da fÓ>m3 ,mais vem tecencioem tàruo.da visl[.ll que de tão cRl'lnnosa recepção, comO)
1'Imental de que ~obremodo carece- .agradá~l, encontrarmQB nli llmlt ('1- flZemos.1I. Fabrica de Piquete, .dHO dl- n que tivemos nft manhã de 2,& f~il'a
mos, nllntas vezes, como elemento Drl. pécie de autal·qula.em que a avlcu!- zer que é realmenle uma inst.Lu!.çào recebemos l\ mais dellcada das ho
cntador de. nOIl501 tTaba1l1os nelita tUI'lI, a pecuária e a a~'lcultLtt'''for- que 1~1ID1'i\ e em.polgA OI W't<ll!lCL1'OS benagens e a m.all bela 11I1'pl'~(\:
Casa. _ , necell1 parte ,da allmentaçã'). enq;lf,n- quetémo desejo de co!:lborll.!· PolI" crianças de. ambos os sexos, formau..

Uma simples descrl«;ao, quetentlls, to .(lS pequenOll' trablllhftdot"cs do o entrlUl<lecimento ela pátl'lll oumun~, do uma, <tIa de várias centenns de
seUl06 fazer de tudo quanto vlmOll, es· campo em número de 132 roc"b<!'ll Mas pediria a V Ex,a que me pe:'I"lI- metl'oa, Iílhos de operários, técn:·
tarla mUltoaquem da realidade. tan· da indústria de calçl\c!l)! ~ d;' 'l'd~- ti81ie deixar CloÜsignado no dlSO-i1r&Co coa civis e ofil:'lnls do El:érclto, SaU
~~ Illllls. que tri~liUO ~lr~~ de que pas os suprimentos de quen~:-ellSi- tão brilhante .que profere neste ml- claram-nos à ~rtda do Call1no dos

spom,OB na una. 1'...,0. a pa, tam . tante que eu ttlmbém ocuparei atrl- Oficiais, ondo? estnvllmos all).iadJll,
InVl'ae qua.se lempre ~eficlentc para :. . b • • b t d lI1i' U ~ t· I11m relatório Que envolva roblelllas :Ra ainda um Hospital eXCeICl\tp., di- una PB.ta. 80 re u o, an ZIII 11 1..11 ~n oan..o l1, Cl<!speci ela o Hino Naeio·
tão eOllslderáveill Intlmamenfe relaclo- 1'lgido pOl' IrmAs SalClianas, lannácw a I~tul\çao em que se, encontra o ope- r.al, ouvido l'ei\glosamente. A pu..
nados COIll a defen nacional Tente· POsto de Puericultura, Asals\êncill rarlado daqUela Fál1l'lca. o Qual t,wdo sagem dos nossos carros, essas Ci'i.
mos. entretanto. eS58. deterl~o de dentária, etc., constltuindo lJUr outro trabalhado no periado de gUerra, u.- ~nças, que. são o BI'asll do fut\ll·".
tudocuanto vlmoa, num rápido esfõr- lado, os órgioa do serviço de Sv.úde. tensamente, as 24 horas <lo (!IIl., nã,) sQUdavamcs l'epresentantes da N9.
ço, que a memól'ia dos companheiros EnQuanto Isto,a subl;l!têncl9. CIlIIl- foi !nClUldo na Chlll~lIl.da LeI da Pl':>la. çãocom:l mais entusiasta e a !llaia
Que loi estiveram 1l0elerá ir retificando preende pi\dal'ia. açou!lue, armazena o que,constit~, ~'identl'?lente. ~a comovedor.>!. e .esJontaneldade à. nos·
com os socorros de SUII. boa l'eteotlva de gênerOll etc. tudo ao preçocoope- Injustlça..Mals a.nda: sao t~ü pel.-I Aa excursao tao p~oveitosa para0!
:t es'}ontâneae.lI. ::lgudez:l de seu es- :rativista.' , gosall as eonelições de alg~ns de!lu.l t=,' I Interesses ela ol'::Gniz8.~ão militar dI)
pirIta, . . ACl'eacentariamos n. tudo Isso o. f/i- mentos daquela organlzaçao, que nao I pais. umu, l10ta partleularmente

.~,F:lbrjca Preisdente VUl'gas existe, brlca de tijolos e del~drilhos, umll é p0B5{vel deixaI' que !lque POI' mais cor~lal, .
tJratlcamente, desde. mal'Ço de 1909, coopcmtiva 1ml banco. eecolaJ' unde tempo, sell1 se estender àqueles ope- Saoesses lIplausos, Sr. Presidente,
e foi can~truidal?or um dos mais em!- os menino; depositam sUa~. pequenas rários, que sofrem um dcsgatc~ f1s:co C1~e estalll,us a:6ora transferindo •
nent~i' c,1efes mIlitares: o Tenen,e, economias e se habitll:1nJ a 1'l'I',l.uel/i- pelmanente. as l'antage~s do l!:,stat~to toda a C:an;ara, eom os agrade('j
Coronel A~,;usto"~ftl'la Slsson,. (!~ I las Existe até ll1esmouni jardim cios Funcionários Públlcos CIvis no. mentos publlCOS que fieamos deven
nobre famtli.a gaúcha, um filho do zooiógíco!ql.:e diz respeito às zonas lnsalU~jl'es elo do ao Exél'~lto Naeional, tão nobre·
qual, hOl~~mmo do pai, foi dos m~8 A recreação e a difUlláo cu1tlJm1 re- pais, . mente :re))!esentedo pelo gentillS:;l
!J?ns nlll·oOS na Lase da adolesc.n. unem o circulo' dos militares: um, O SR, RAIMUNDO PADILHA- mo .anfttrla'l. o General ele Exércitl)
CI;;. h ' . ' grêmio de sargentos um grêmio eg!-I Agradeço o aparte de V. Ex." Era Canrobert Pereira da Costa,
orO'~~a.s;, uOJe, df. vasto

b
edcomplcao násio de cabos e a;1datlos cL'lema 1'1 pl'ecisamente o têrmo do meu tliSCW'S" O Sr .. M{.J'~;cio ]oppert - Desejo

superl.~~'. ca§a~iJ:;eIZ~éc~~co_~:;J~.-o~ teatro, desportos e banda. ciem.tÍsÍca, mo.;;trar.9ue, entre a. própria u!'jciali- nce.nt~ar Que estoucompl~ta.men~e
1 ,. cl - d '.' . . dade, eXISte êsse mesU)o J)ensamenlo solldárll) com ns palavras de V. Ex.-

~~als l:f\.Jfg;;ama e prodUl)ao os .sr, Presidente,problemas de .0l'detr"'1 a que V. Ex." alude, Masnacla podem e, mais que também llinda .me Pel"
clonaJ gAli e~JOSu~~~~e:;~sa1Il~~: tecmca avultam em todas as t)l'gllni-, fazer. EScapa. aua autoridade o pro- dlU'R ntl. b:nbmnça aqueladespediôn,
lnellt'; eapal, a distribUir l!IIa orienta- 2lIçõe~ indultrillls, sob~€'tUtlo llS ~':Ie 11€' blemll. do operariado, o problema de t.ãoatenclosa, tãngentil, que nos foi
ção através de dois 6r~ãos comfuu- eneoll.ram, como 11 FllbrlcR de t l~~e- hl)lllellS que trnbalh!'m em.~abricas, ~!spenEadil., E~tou InCl'ito no E..,pe
ções distintas e complementares: uma t,e, en1 fase d7 alto e ráJ?ldl) ".eseu.ol.. c.o~ aqu~las emanaçoes de ae;do sul- nlente, clamodo flue deo!.l'o de :luill
parte t~cl1lca e outra de ndmlnlstra. \imento. ASBllU, a FábrIca, Pt.l'sidente fidnco, acido clorldncl) e áCido lU- ou três dias usareI .da palavra aoêr..
ção, a primeira, l'clacionllda eom a V.argas, tem seus problemas d~ proelu- trico, homens que ~rabalhllm ns,queles ca do lllSSuntl).
fablica~fio. proprIamente dita e ser~ çao intimamante relncionado~ com ~ iP"upos de fabrlCaçao ele ,gelalma ex- O SR. RAIMUNDO .PADIL:RA 
viços correlatos: ti. segun~a, tendo a possibilidades de ell:PM8áo de lllguns gloslva, de dlnam1te, OI quais mal po- Obrigado (t V. Ex,', Na realldad~,
seu cllrr:o a )larte ~on'lerclal.inclllS;\'e de IIeUS setores fundamentais. E êstca d.em suportar as a .bol'lI.8 ,Uanas de Deputado Mr~Ul'lclo JOJ)oert V. Ex;&
organiZa('30contábH e de. tesouraria, exigem eSPllço e, ao ladl) clisto, "erba trabalho. tel'á excelente contribÚiçâo. E I1Ill
tran5))0l'tes e as condições sanltári.\s, para utll1zá·lo em termo! eoonomiea- Menoion:lmos, principalmente, 1 'Pl'oblema téenico,um problema m\-

A lndúJItrlR que por ser de pólvora mente proveitosos, Os planCls déslc morte que não vem logo a mottc lItar detle!esn nacional. Ali. real.
e explosivos, trabalha fundamental. desenvolvimento,. U\ant!do~ obvialUe~- quelle aproxima 'inlliellosamente pela mente, se est~n sacrificando,' nUtU:\
mente para as fôrçl\ll armadas, SUo te reservados, tellio lIem duvida a maiS illhalação de gazes deleterlos. Os guerra que amda virá os aficlais
pre também, nâo obstante. o mel'cado urgente execuçlo. de forma a poder- ácidos nitl'ico. r,uIturico, cloridico,' ti. e 011 ope~~árlos do. Brasil: ~a ori.
lnten10 de vários produtos Que lhe são mos a!Segurar a eficlênell\ do poten- manipulação' elo Untere da TNT meira trlncl1eim. de nossa ~ucrl'n.
IndlapensáVi!lse que teriam, à faitu cla! bélico no. nivela que o EIItal10 Itr1nitrotolueno) silo as causas ne (Muito bemd m·uito bem, Palmas).
dessa }roduçl\1) Mclona!'. de. ser pro, Maior O,eral houver estabeleCid?, ~ (ll'&ves enfermidadell dI) aparelho Durante 0, discurso do. Sr, Rtu·
curad .soo produtor eltunll:elro, Vê- MaS, ncuna de .tudo, o Que televa cll'culat6I'i~. e do aparelhoresplr,l- mun.do Padllll,a o Sr. RUII SrL1L_
se. al!, a fabricaçl\o de pólvora . de IIpontar ~ o fator humanonl1 pr~du~ tórló, de leiÕesdefigado, enQuant.'l tos, a,· Secretário deixa a cale!-
base liunoles, comba.e na nlt1'icelu-çi\o: a Fábrica de Pólvora e Exp.('SI- C' ailtema nervollO é particularmente Ta ela D~e3id~ncia, (Jue é oC1/.UQ.da
lose. pólvora 4e base duPla (nitra<:e- vos Presidente Vargas tem uma ex- aietaelo peloa &clventes ~. pólvorll.S pelo Sr., NereURaf1los· Pre,i-
lulas enltroglieerinal,. dinamite e celentematél'la prima em enxofl'e, enl . .,' á '1 . dente.'. '
g7lac;fl~exploalva (nltroglloerina, nl. ácido nitrlol), em sais Jn1perllls, em GO~e:cee~~~~ auel~~oo' erários tra- osn, PRESIDRNTE -. Antes ele
~~celulo~, serrBienl, nltrll~OI de amô. celulose. em.mallulnérlo de fabricação. bal11avam naJ.gu~setoretem atmua- n .reQ.uerlmE,nto ,do llder do seu nar"
Cálél:'o~~ era=o, t~alho~t~~ltr~~ e setores de prova, de laboratório, 'pa• fera super aquecida, perto de fornos t!.do, dar .. ptlavra ao SI" ,Deputa1Q
toll1eno) co~ tolueno P

nacl
~l d raexperinlentaçllo, sobretudo, llo.é:n, de.ph·lta OU.íillS eatufll.8 de lecagem Luis Garcia; devoanunclar 'Oi

Vnl'll nedonda, ácido nltrllo . áeld~ o que ela pOlllul de ma1slmllortallte e de algodio, E mais aiuda:. estáo mara uma ~I'~~~C f!xtrB<ll'd1lÚl'ia.DS
iiulfQI'jCI)' sulfito d.e .ódioblsuifito dt! mais decisivo, nPdcamlnho ~e .!leU êxl- eempre sujeitos e morte violenta no .ta ho,ie, .ás .20,30 .hDrJLS ,com a ar
sódio, et'c" lendo de. uàlna1ar que, to, é o elplêndi ° materla hl1tl".~lOI SI'UPO de raln·jcp,çfi.o de nitroglicerina dem dI) Dia C!ue. será .anunciada I!IO
descte 1950, o lI1"!lpo d.etrotll nio xc- constltuido por leU corpo de ?f1r.I~üs e de dlnanllte, beU\ comI) no de fa- encerra'llento ata aetsAl).
cebe pl'ograma deauerra '. técnlCOI,' em Qualquer palito dah:e- brlcaçio depól\'ol'a de bale dupla, Quando !la nollO do no~o .8r,MI-

O .oue tOI'lla. mara"'llhou. .essa pro. ~rqUia, e porJe\II marlúflcolI OpCI"- . . .... ' nlltl'o da .JUStl/.l:1 .tive conbeclmeuto,
dlgioss. ol'ganlzaçlo, Br, Presidente, \l. rlc:w, .. . . O horarário tle tnbalho 6 Inade: lIQl' ,um'te .ele ul1lnobl'e .colera. eue
operar em duzentOlpavllhllea div'1'•. Pareoe-me juato e correto aflrlllnr quado,Xal«unl grupoa.dlj,rlamente, haVia sld" fer!.cID em. aer..lpe ·11
sos.dlaaeniinadOl por 'uma 'retae' que tottOl OI deputadOl, to' fl'ente 11(). noutr.ol, 24 hor.. eom ,folia de 411 Dt'll)utado FrRlICIlCO .lúcedo •
vãl'lOII milharea de metroa .quadrados,' quall • ael'lavA o Pretldtllte .Nel'1!u 'l1,ora•. O flrab.lho dl'rio'é Inaclll1la.. VIm imedl!tBlnente' ClÍnarll e
ê a dhltrlbulçlo l'acloul 1\1.. fun., RafnIJl, voItM11 Cl!Mll a1ml'l'eIIloina· IlveI,cli~lo (l próprio caervI90 médico .dlrlll ao sr. GlWerM4ar AnI.....
ÇÕCII' $let.aI'llU lI1'oClIOlo, tMdepa.i'lel tle qUi .,1IIléI'tl1to Sn.Ul\\rCdo "cito eIlquanto o d_a~de l)aroe1tel(\.~'!Ima,lIe ...dlatlGlll\Jll
i\ otNa pre1lDUDal'def~ ·de_tA forJ:>.ndo em lua Eleola Técnica 48 bOl'RI ae toma &ulfta•. mitoloc!co ,r.lnlentllt Cala:'
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Jlc~\)() E,,\,e,' ('~;r.r fHid~ pr,'n- 11:"Cl. FfL~(J,.J. /.j:rl'Rt Imm ,:nsokJ1l\'e 1 número li rml'mbl'ot do T.rt<iunGl, f;ll~ ,Ontem., eOlno acabou de COl11l1nl,!,
tauJo ·l'\:.l~r, ..:·::n 1.~~v.~t,:l~O. 'Ro1oiv V.. ! (!!I.(:~'nl::.,l}{':-:;l, (.'f', t:;o'·'.l \:0::0: )jn~ ('sj)~~ i'e; nrn .~pt(1~ ~os q~)Hl.Pi fó cmco }1:tv-min car il CJisn. o nosso eminente Preft1" 1

'1:.>0' l' 'beJ" r,)""" \'''Yt'n-ll'U'Ons (;::~I.d~ l.lcfcmbnl'~;,c'Ol'. <:tl' romnuo p..1 te llQ .lIlJ~I<Jl'ento. acudo ticnte,.foi fei'ido, na Cidade de EfIM,n.1

. ',' t~.::~,~(,;;'~~a~-~" fit·i
l
~I;ja.;~l ':tS- I(;:i~"":';:;' l)i'ul:,=:.;-nc:fis· yoci('r~ai1l ser lo- :t~. pn'g,~o, \'ê V. EX.~,.(~ue' ft minha ein, ))OP;SO cole-ga Deputado FrFslci8CtJ

..,S ll' n" f'" ""'):'''l''l'! 'I' 'I "'l""I'\S )),,'0 ,"xno ::>,l' D,", ,}--roe~l'r- :;lll'mfle~'o, IiO tempo, lmna assento na CQC·IO. IIlel<:ur-.1-" rt' e"lUOl''', • " , '" , .. ' , "',.. ., . ., ~

,~ .. '.,,:~:' (.:mst~t'uclan:tts p1"(''5f:-r-<'io~' üeLu tio ES,t;lC~O,' O certo é tlUe VE'lT.\:tne,', '1'1 . Q,S,·. Üidra Lins'-Venho'(l1l'dn."
, ~~;:tl~t';\~:1" 1(([\ eml'cic~o p~~"": :'. J?W10,ri:l< ~i<,) }:n~~~n:\I,.mes;nO,~l~,.e g~~' A~~:I~l.?i~ft~; .:~~~:t~c? do V. Ex,' com o ínterêsses que o
"~eD Pl:,n~"l~..A:'l'ô,c!ecf!'l:1 u.m- I ,:,:s:J,,:':',~ .e.,~'''''Ü'''lO~ ,c'Jn.~..o l,e\,~~~ O SR, 'LUIZ GARCIA _ Em parte; assunto me despetra, na minhn,l'TÓ"

bém V :c,:,:. lní:Jl'l1l0f:Ol'S COPl I(.~ in..Oll:~~,\~t:~, ~u, a.... .~:)'1es~~: C.l~."~(l:\ 'jf'~O t'c~l1:ntc! pe>1'.flue 11:.';: unànirnldnde prin, qualidade de líder de ,}J:I:'üdo,
J,', s s,"n'c raro ~ f::n (1:':1' l'·'), uos "J t-luCI.I,llee>1 ...-c••l1 (,Q ES,.,Clu, num r'cs casos e n"iol'ill emioutre de \'C" que um Deputado nC?'\)I\ lle

~~~~~';~":!l~~'t':" il~" Ci,.p~~l~'n., At~l~~k)- l)Jl'f~U-::: o "I'l:i~)un~-.1t'~ta'.l~,l cansauo ~ O ,s~: 11J7zan;lo Fd;:'les' ~. Onánin;l- ~;C'1' !r:·ido.Não entrarei em porn1':'JlO
',,/ ......l.~"rfJcr' - NCl'CU B.llm·n~. loU\ 11', l·~i;cLcr\~'~Cl:te. 111iOi'HHlÇOCS CiO df~(ie' dos nresentes. res, nem tomarei, autudes mais 'Jccí-

,j J1IJ7:;;O'ljr-iil \'. .' , .. ' . ',I ~~';"J:)o. }~~~',' >~~.v~rn~',~Clr: ~~), ESL:~.~:0 O ER. JLU:rZ ,G'J.RC:.l\. ~,Perfeita- !d,,'n$.~orquc' não, recebi. até, .aJ.úr~.
"'e')'-, ~ r;rJ.'t',,'·r1. o ~:'. DI:j)lHa.J:1'1 :':..:.i11 ,lY~·1S p.v. aO'l.;.l1(,;J. .... 1us~c.)l, l\,;tU- mente. " eomun.ca-ão oücíal, nem de meu
" Or. ,..,'o " ,'ll:J1íC~. tc:;H\I."IS, .". ,I O Sr. .1m~lldo F!mtrs r: Foi o que Pa:,tido, nem ele meus compnnne.ros,
~r ' U7TZ G ''.RCT \ .. (:r."'!~ /0(; l' [, () SI. ,·.,v l ' ' '; , l,:: /1,)., - PCl"llltrl"Icu d.ssc: nao ha~l" unáninüdade do Tod~, vla, sinto-me satisfeito em ~cr

":,'rtirl-;' l ~,:~',' Pl'e~':r.tú,I1,1C. l1ó (i:~r.g. e. t:~~.~., Q,UC:l'_o.> ,~'~,H1:111,c8tnr-lhemJ,ll'ln ,Tl'i~)Unal. 11~ ocasíão (lo julgamento, cue o diarríssimo Presidrnte n:\. Cà
~~'cio éS") triblln:O !':ll':1, rir:'!;" I :'lenll C0nC~I'''''l',Cla com o~ t'I;l1lJS C;ll O SR, Li!IZ «;lAHCIA - Mns.,~ttllll- I;'~ra já tomou pl'ovidênclns. no ~~~I)•

.' :-:!'\ ..,""in :'5 ~ta ·,'c:; e~)~T~nci:1f: ,\"C... I l:itie \'. i:..X.',· C0!Oelt 4~ (~~LtL:'~O, l~~l.u! n-:Ente hÁ jB unanmlldude do ,TI'10Ul1Rl, ~o tocnntc R violência cQntr:\ n,s )j-
~l~'~F,··'r~'n~c:';::,ilJr. cn o f.:z C"W1 l) 1,i)iem~ito ~·Ile l~c~\'ancce. !l:~u atJc1\.~sl ~):irquc osciois i1u~tres cesenlbnrgado.. b~rrl:,.ctcs <l(l'tnocrática~l hou';e. 1)01'
'. 'i~< r"~-r':'~';~'" r"'n r ('~~,11~~1- I úellcio l\ I.l"n,,,, O,;Ull:w pesso'11, (""'10 !'es~usentp:s mlll1lfl:'~t8ram sua con- pn:'tc co P.R." o que crl't:1'1!ez ~o
;. ('é ... \;m:l " rlt:\ C:1~8 àç} (:011" 'I JJvl"llüe l~O:S ;,:1l1bos cst.an~os, neste mú- 'COUhlllClR f1,S ~~'O\'1d'CnCl;\S SOllclt::.das ve!'if;cou no' lncu Estado.E::itou., N~nl
~ON:;r.i[)\·~''11 tnf,c~ !:"'''' ~;t':,·;ris, G.~lC IH:C1~I'LYJ a rnCUvel'. respeit::nHlu c.~Uln- i10 SU j)renlD Tllounal.. . . 7 n1cntr.,C0111 V. Ex a, pOl'<l,ue. €'m to-
,r) , " , , r.' tI' ' pr nao L"'''It'''Ill~l1'e " 0r'e.,t"'" I,) de O ,Sr. Amando Fontes - Como ple~o

. ~1()11r:1m :"I t··~!t\l~·n (J) '.~~ :":,(:) P1i"..H 'I (_-:,. ' ~. _ .... '...~" , .. ;".' ,:". ';':,l~,I'1.". . nnlito' fi. 'vPl'd:Hle. o que quel'o é que dos os monlentos, n'1e coloouei ~f"m"
... •..I.r;.1 ') ('")·)rl'nC·~l c d~~l'ad~lll ...dll.lqO pUl,.UC:JUU no""so,.i:.ut.t..h.••'uo ,.. "l\,rrlo ·S5· o n 011 ento do pl'cn 'f~"'ol' da garantia e d:l çLcf('~'\

,~~,~~~ ~~ 'fi ;..~~ '1~"''': ':~ ~~~~';~1~ll1' fl~' I le~not' c,úacnlLU nem a qu~=::tilo d(\' .ber- !-..l~~l~t~le~~ (':~n r~l'~~d~il'o 1~~o tinila in(~ol1tcste rln.s Uberd:\dcs dClnc:r~U':
"'~T"!'Óf"~ i~() (~l1r S? c:;t{1~ ccrcfoJ:do I~.l]JC". n2'll.t1.~~:lcjüu· uuu'a qUtstilO ~u·· i;~~'"~c1~l' ul1f~ni};lld'nde do Tribuna'} que c:t~ A!!:unrdo, (Intretnnto, ,C0:11;lnlCR.-·
"~~ntc~;nl(':,~tn~, (j(' Sf?!·'~,i"~. e~e~: J,l'\'~c:t l:egif.ll1nl,! c~ue. ~H"::1~O s~ tel1l1~ dec!rJira ? especie. Só, oosteriOl111cnte, çãc) oficial pa,·n. então. ~Sc1~l'ícer o
...:",1'" ~,S I'nd~~ cto~ F.stncin~ e: sUSC,mClQ, J10~ c.C,lnles lCUCI';,lS. , em como V, E::n nJe;a, é que os d~is ~SóUllto defendo a poskao Co 'Jr.1l
.~n1 '~""'1'~~·1lf"). de '::Cl' rW('Jbl~~nts n~- ! l~Il~ÇuO u~ l1:r.:'~rl.:s~~s tr.,:';lOSO'; c.u pal~" dcs?:nbal'!HHlnl'es que 1".áo tinham 1.0- C'ompnhneirn que está sendo vjtlJna
,~i~' Ode n0~H,1[;B :JftTUdúl'hi. palP. i t!d::~l'I~'S, 1enlLl8 ,se!npl'e. prOCUl'auo D1nd:J assen10 na pl'hneirn decisão, cc snnhn Snnguinárin.
'.c;~,~l' 11 '1(,d:1 n' "",ç::o, p'lrque' lJ111nilestal' l1O~S~ empenho e nosso es- rizr\'an1 a .d~cl:1l'a~rlO, O SR.. LUIS GARCIA - Muito grn-
J' re<11e,tll a~ "u'·nntiM ron~t:~:',I"lll>~ .no se~~t;!l0. ~te 4~e se~am, l'cs-i O ~~. LD!Z G."RCIA :-7

0
~[ns. qua~- to l1. V, Ex.", '

" 1~lllirhdp c1('l1leCl'ática e a gu.ud."uús La Olb,t3 ".tr.uuaj .lljl.e-l do se ,alo l,em unán!lJlICl..de do TIl,.. O Sr, Ar! Fitombo _ !\fio rl'stl\
:,:~s, ll~P-"'" c1" pn,~, " las gnl'allt"ls e "c~;lCotaaus "4 .IeL';·Ul- i tnmf.1. ellt~n~e~-sc. comolie. ent.ende. dúvidn. de aueSergipe est:\ cm' pé do
"t~:' n';,-, t·n,l sid" o senU,do d:1, l'e,t~squ~, nos rC1lUtamo,s esscn''''',is 1\1 '1\l~ ~ il\J1anmlJdn<le f1e?lsona era a ,"urnn. O Estado eneontl'n·sc um "'l'r~

1 "0., c 'o'" • li temos 'C'tD . JJl pratica fleIl10~1'atjCa, E', "'~'S',llI, ,tdl- Iln~'lI!n,dade elos ~lcsen.esl dc5~e que (,ndeim sitllação de i!ltral1qUilôõ.l(J~.
?~;; l;;;iâ"a'~em~er,;,úC:~!';:I':I()" ~n~me~,e (,; e}:crcI,:lll~') 0v ll1unc!'tW de I ;{~~~so têm "quorum' neceSMU'lO a reso- Air.da hi poucos dias, dois \"('l'endo
'~ e"o "nlnVI'Il de ounlqucl' r,r;~ l,fiel' n ',1), N, 'l"e • Ex:' <lCUl'"' \' ": d V E'. 'I' li res morrinm nn. CIdade do S:>lgn<10,

"D',.. lJ"t::rl.' '" . I;O~ >!llt,";"n. UE:s,e mO:1l~l1to li tnbU!HL A'Y1~ c<;o.n , x, a exp .ea~ o,, 'An,'OI'n, um Deputado Federnl ~ \,111-
,,1): ", ,,".la orln, ", O s" LUIZ Gt\.RCIA "1l"0 O t:,. ,Al1dmdD Fvntcs- QuelO dlzel <

'mn rio lirler. o emm~nte l'lc1' u - .' 0"- :', :' _,•••~ '\, 1, .;-, ''':••': Ia V. E:;,n que lIO mell nparte esclareci 111:1 da ~Rnha. da., polícia do I11Pl"mo
\ Mop~n ",.:t'OS, se~~o ele, "'''ela- .~"l'.'l~~ a \, t;"" P"~" le".f: lI !1.,ça u ; e:n oue, scnelo o Tribunal composto E_tnelo.Nfio éposslvel Que estl\ si1.U!\
, , ct1m"l'lll1~nro r!,,~ gUl''''l~l"S (~vS j)l','lClllIÚS clue. tehloS adel1",,,,) Ide s~te lll~mbros. ~1)cnns 'cinco ha- ção perdurc. ~o meu EsI:1('.o, '\ ~;tull-

t;W"i"',";s, In"rrl;te~ n" C,iChdi\O, 1,.eE~", ca,s,a••,. P,l:HlU"ta,~:,l,"e aJull,tal', a /' 1',::1111 tom::lC:o ~a,rt.e ela 'dec:s,,,,' cão é qun~'e id~ntlca. cmbora n".,te
~ÓPl·i"?s do rcn;me <ob o q111'.1 "i- "2""'!"""V De 'v, .:.X.'f;ue pi.ll' ISS" O SR LuIZ G"'RCI'&' _ Não esta- nha hlnido ainda. morle~. P"CG;!lo'l
'I)S," "'" ~l,"~:~l~, ~~mus ,e':~e~ldcl1U{) .que. ullla ram pl'êsel1tes (,sses dõis Mas enten- mo~, porrm, ncabnr êsses VorOfll"! dé
a~ I'i'zrs nl1~' fl\ln1'!lo~. 1150 ;ncl'i· ' ,'.l~.S~", ,:,:ü~ pl d~~:iJ" ."constlmclcn:'ls .:l~·sr.por unánlmldade do Tricunnl, policinls quc não proe'u'am re<)'1C'it:ll'
nrncs PP'S(llllmente, :t ([Item q:ter I~~e p.~üte,:C.1;' no.so tt,c lll1e e ~ .cla~-I em ~u~lqller dcsuns !'esoll1\'ões. n oS ~('us coneidrld::'os. Fiquem ~!t'!,~o.-

, _, t, " M. ~.' 'f' r)' ! .. ,lO n~,o le]l. c~enra. a,)ClJ,as, ~51 ess~o 'm;;nill1ld~de dos nresentes, dcsde quP 1
seJa. ,~,)On a~l1os < ",I ,ao ...' "'.' I' .10 melO am.:olCl1W em quc ele I'1l'e, mas I bs.~es rt'CJ;to I.'lt~1i~le'alJl o "quorum" bendo qlle. p:l1'lL serem r{,;DC'''!'1'' os.

'retos. c1·ml!'!clancln·o~ e r,p',In<'::) Oi todo ,o Pu s, porque o re"'ime fede· ", o • á. .: ',. ' "1 0- ; ldi- precisam. 1l11t.e~ dc tudo. respel~,ll' HUB
:Jl"O,Vid,encí,'" 1~, 'T~ir. "uc ,i"" f:llt:l:l1 'I"n,tiro dC',e, se" respell'Hlo en1 sua, pIe,_ ~.'ã~iS,!'lO pa. a uma ,reso,u"ao ..t conddaàãos
lizmente, rm mel1Estaclo, nituàe em todo o Brnsil, , "., O Sr, T~".)ri? Cr.·:c,lcanti -Só ~

'odos ~e ncol'dnl1l do ql'e foi, n sê-' Tenl10 n aCl'cs'ccm,ar il tll1ánimidnce ,A.c.rcscc qu~ os clois dçsembar~ado- climo êe ~el' rcspeitado quem ~e d&
df" C,l,',imes e,O),,.1,e,t.,jdo~ ~el:t PO',I,'cia Idos desel,I"lJal'ZndOl',cs" I'l'esellt,es à. ses- res, emborn, não presentes a,' S,essio Já ao res"'Jeito,
",Igipr. mcls tnl'd~ ~~rnl'~d'\ !,~I~ são do T'l'l?um.l, a irJ'orn1ação" , manifestal'~t:'J no Supremo T!'iounnl a O SR, LUIS GARCIA - O'~'l'j"nõ()
'e<rye!to " clpcIsões iunicini~: A"'a- O Sr, Le'te :,elo - ,V, Ex," llcl'nütc sua concordal1cm no pedIdo, em \'lr- pela rolabol'aciio e apoio M minhllll

: ,de 11,1~-a na"''''''I. IW1"t"n!"lj~ fi, um a,Jane?, tucie c1n cOlltinUl1çáo da falta de ga- p~,b1Tr.s. Afirmo a V, Fx,- quc eWI-
ã" :l~"~vicl:lfle dns MO:'ltroimen'! O SIt, LUIZ GARCIA - Darei o "nntl:1S relnnnte no Est:ado. rel:108 ,spmpl'e preFl'ntctF 1I0nl p'lm

.' ~lle, cnJ'.,.,inlll·nm ('0:11 o ner1'do de Ia]lane a V, EX,', Ul1l111om~nto, l'cuho I tstc ,é um fato rO.~ltlVo q':le trans- revidar m; l'iolêncir,s cometidas por
:1.,', ff'Cl~l'''l1. "'~I','" I"nl'Antia d~s de· I a :'\cresccmr,l'. rCltD,.Cjue sei com segU-I,~ende .as n,o~sas pRlxoes,polftlcRs, l)or- C'\Inlrl11~r C:ol'l'1'11o.
:, " l'; ,'- d',,, ..,' ~ m' '1"\l1I'a. pat l'lnIOlll~çoes I'lndas do nJell "l,le nao é reclamado. ~or,um P.nr.tl~o" '.. .. .. V 'Ex-
S;l l1C.c. ms, ))(' .co;:'. ,r.,'1 (', In m,' 111 Estad", oue dms dese:nbargndores au- oao é fruto de plllxao partldal'Ja: O or, A1'l7lnll"O r ol1te,~.,.- . .

'r;~o ~n"~lmc do J.llt>UnaJ de Jus- sentes dá sessâo,um até por nJJli\'o dI trata.se do pr6"rio órgão incumbido csln a entrnl' no relnto do 11t1~ '.f:rl~,
d~ ,~e"gll1E', '_'. enCQntl'nl'-se em Recife, oaranlnfallÔO (leln sociedade de zelar 1)01' ela, faz('r occl"1'ido ontem em sergipe., O !'Iobre

" dlgO' E')(nl'('~~11 1!llmn "ot,nrao UTlâ· um ensamcllto, e Otltro oêasionahnelltc ju~tlea, lll"ote"cr o cielndão e !!Rrantir Drpubr.1o Ar,' pltombo, n"~"tr.n.ndo.
e, l)Ol'l1l1enql;l1 5(' tc~tou lll'!I'U- :1USel1te daCapllal do Estado manlfes, rt"uclns nonn'a.s constitucionais \'i?,en- diz olle d('~tflmmentc! pr>lid:::~té
,t.nr QI1P o Tribunal nno SI' tel'lA tnram-se no Supremo Tribunal ]ler res, E' e~se ón~o judiciário, um dos rinm' nlunclo contrlL !l~ lmunid:'idl)il
,ifcstado llnâl,irl'1emente nossa tle, feitamente aCoreles, com o pedido de ",odcres do ESI...do, Que se intcr"qr do Penutado Macedo. Tcn110 ronhe
1)," ma~ nor maiorín, Tenho t:1l1 fôrça fedel'al feito Ilelo Tl'lbunal dl entre as pnixões Dolit,icas ,,,ara ,rcela- cimento do! fatos que me fnl':J1l1 (11)

os :i' Hn d"s, t:'FhnJllos, do Trl- Justiça do Estado, Quer. dizer, é a mal'. serenamente. TMS Dor un4nillli- municnr10s hoje. pelo telefone. 1101'
'aI. de 10 ele junho C~lTCl)t~, f'111 unânimidade, não dos presentes. ma~ dade. !lO Sllpl'emo T!'ibúnnl Federal. duas l'É7es O destncamr.nto lJolil!jaJ,
,se 'constata que n~enn~ 1J""ra 111ll dos juízcs do Tribunal, 1\ totnlldade M earantias neces8ãrlas, não s6 pnra nfio teve interfcl'ência.algumn 110lll!-

fatos 110U1'e 1\ diycrgcneln é~ U'J1 dos seus mel:-,bros, que se CXpl'cssa de~. re~".'unrdar os direitos do cidadão. ml'l~ runto, . ,
, 811 maneira, uiallte da falta de g-lIrantll. "ara, o cumnrimento dRS Stl?S 1Jró"rias O Sr. Itrl l'itombo _ A \utn. llo~
• 't t "dec'lsa-o do no llieU Estado, deci!'ÕN;; infelizmel1te, "'1'11 cnl'() col,.'!",. .• 'f i d t cento 01'''1'''1

:' do scgum, e 1'01' a , , Q Sr, Leitc Neto ..;... Queria' exu"\leal ,-1esl"e~t)citadns pela Polícia ,do nosso l""m, o com o es a nm .... I.. ""
I i ' O Sr. AmQndo Fonte" - Nilo hou.,..:: ,'l)Ul1a:, ' , "I 111 V. EX,~ que quando afirllle da tl'l- ",stado. " ' V

"Ap,rccmndo as ult.mns l'r.C n-, bun:1 que não havia unô:nimidnde foi. " .' '. " "e isso. Foi uma luta f''I'1t,re um e-
mneóes <6111'1' o desrespeito ,n" merefel'indo fie> C(lSO de Itaoailluinha .o.rs11n. este fato 'J)OSltl'O, ,c~ncreto, rendor db,sidente do PTB, e seus ,lT-
mnndnrlO dc sel;~~·:1nçn. CO"l'ell~dtl INo caso de Itabaiana houve unilnlmi. qtle, ~al al~l~ Cle qualq~er palxao ~ar- mãos contrn o Denutado~fn('p,lo e
110 prefeit,o Muntclpal de lt:t??Jn· dade dos prcsentes. V. Ex,' acaba dt tldal!a pOl\entllra, tl'm;ld~ 11 Camara. peMons A êles lIl!'adas. oue .,st.:WAlft
'Jiinnne ao não CUl'l1primcnto de pl'eftlll' p.inforlllação que eu la dar, e rcalmente gra\e. })OlCjue emfln~ n~ Prefcitura, Vou relatar M, flltOll
llm 'dcspncho de prisão pl'~"elltiv:t, Quer dIzer:, senda o Tl'tbullltl de Ser- de ,um. pode:- constltutdo, ~. po~el dn tribuna. df'ntro em pouco,
deerttndo pelo Juiz de Direlt.o rla,ipecomposto de setc clesem\)arl!~do- JudICiáriO. I\ll.eio as lutl\S, plt1tldállltS O 8R.LUI!'l GARCIA-- Em rol'l()
COmll1'f'a de ItllbRlnnn, o Tl'it.,tl- res, só se acha';nm presentes, cmco, locais, equ~ veml\_o Supremo decla- "enso, é criminosa a aUllência da' po
DIII em face dás últimas mfor- umllos qUI\lS l'ot()U contrlt no caso de l'ar~ que l1ltodJSpoe de fôrça e de licin.
'JIll.ç.ÕCS do EXnlo. 51'" Goven',r.dor Itabn)anil1ha,e o~ cinco prc' .. \tcs de ~lelos para fazer cumprir suas der.j· O Sr. AlIlnndo FCl1l.tE',~ _ '\fns r.tt.,

. dI- Estflt10 rcsol\'cu,'ll0r Unani1l1i. l'eferencia!lO caso, de ItabaiAna. ml\- so~s. Tendo o PeputRdo Leite Ncto, hol1\'r. 1ntl'I'\'el1ello da policia. .
dAde de ,'otos l'eqlll~ltllr no su- nlfestarnm-se a. fa',or, Ft>1 êsse o meu na ~ua. oração aqui pl'oferida, trazit.lo O Sr.' Arl Pilombo _ JfI ~illl('mos
premo, Tribunal Federal o ll11xf" propós,it.o,', ê à bnila. o nomc, do . Pesem, bllrgndol' NI<', multas\'~1,es. a A\,~êncla õa oou-
:110 ÔII fôrçn federal. parA () "um- O SR. ,LUIZ G.ARCIA - Agora \' Enilck Santiago. para S. Ex.- um eles elA, ~ /"O!sa. rpcomendMla.
'9\rln1ento da. referida c1r,elsfto e V, Ex."; queosddolS aUisdendtes'dtoman~o exemplos de dignIdade da magist,rn- O S,R. LUIS OA,Rm ... _ ~o e!l~~.
'.. ' ' 'd' I I' conheCImento all'l'l\l' a e, 08 /lCO.,- tura sergip/lna qUel'O frisar "'ue "'lll'par maioria, esten er A. fCljU B - tecimelltos'Oe ser;!1le estílo solidários ':. ..,. , . ''"', "', embornnfiotenha maiores ~et~lll(:".

, ('110 "Roeaso de ItllblllNla, tendo com, o TrIbuna). eieabaJn de encaml- Excelencia. mesmo foi voto na unant- TlreCI~~'n10~ frIsar nll/\' a p,."'~lplrà
O, E)1mo. Sr. Des~ml:lll'glldl)r 1~~Jar /10 SllpremoI\8ua,con~!1rdâncla" mldndenO,Julgamentode um dos ca- do Munléip!o 'de EsMnell\ PBt~ cem:
EnoehSantiall'ovotado, J1este úl- no ca~o, porque tâlllbér.'l ,entendem 50S determinn.ntes do pe!lido,de:fór.;1I o'Deputndo,Mlféedo, TVII!!ol'refplt.ti,"
timo, ptl8 remessa das rec.lnmn., que só I1Bsim, prcstlgiando a Justiça; federn,l. paraE,garillntla dali "decillôl'lI ~a'elrt:elenff~"ima senhoR,e a 1lolfcl"',
'ÇIlelIlO Exmo, sr" Dr.Procól"n. ,se' poderá UIIellurar, O Ilmblente, de ,Judiehulu. '.. llSuape1tlulnao. ,pcor·' '!lall\ com oPR. '" " , , .•
dor Qeral do EIltlldoPll(Il8.S,pro- ,tranqullldlide no meu EIltado. " tAnto, o, reclamo do POller Judlcf~o "O Sr. Alllando Fontf/J!- V. IlI.
't1dênel" le.als", " . O 5r,Amundo· FonteB- Como fui do ;llteU Eatado, ,porque fIe envol't'e. e6tl'''nl!l\nndo " ,".

lI.'rtlOluçAo'fol toml\d~ porunnnl,.., eu que,emnpII1'te,ao deputado Afonso ~ldade.'.dl!' 'II4tUII,membroe.\18,- .•: O" SH;'. LUiF!" nARCIA "-"';'-Quellf
~, ldilde c!evotoll dOllSenb,o!'~ »ellem"' I A.IDI)8,eonte8tel,ti'l'.e~ ~avldo"pna. .seaPo" ~~ fato concreto .enAo' '''ee~ ;"~mandR. ..a'I'utorli!lIdea'lÍllllclllls"~' o ' . , '
• ''1"oies "i10'!"bun81~eJ~stlçIlC10Ill~jd"l1e D!,-, ~eel,~ao, ,r~f~!!D~~~!-4'. ~ _J1lÇDt1!10~ , ..... '., ,'. - :", :~;'Nao',Quero'd1:ier"entl'étllnto;:q~ ..
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o Sr. ÂlIlallM FUlltq - 'o {"'t, ,'\
muu tamoeru causa all1:l.t~UI':J..

O SR, LUIZ GARCIA '- Meus ", .. ,
nnores, foi um dos maíores OO'lS.t,

cionalistas do Brasil que nUlII1- l,
tese brilhl\nte - Pontes de MÜ'd,
_ disse r<ue "O Dire\tc> e," boh
medida, do seu ser é dada pela"
realização, Tal reallzuçâo OU deco.
pela o1Jsel'vânclaespomilnea ou ,
nos a:'al'elhúS do Est:lt\o tendente
isso, às vezes cria dos pará ísso, Cl.! .. I

é o da JU5tlç:l,"
Se, o Dir"ito assim existe n~, r

coneretleneão vamos en~outl'rtr,

aplicação que lhe da o Pode:' -lt
etário ; neste fI esperancn de ver ,
Itzado a eonsagraçâo daqueles ~~I
cüiíos que garantem o Pode" J,
etário, nürrnando vas suas decísõe
fa~endocrs curnrn-ir e resneítar

Há casos. 81'S', Pe'Jutados, e;1\ (
a íntervencân Pedcrnt decrctac\ll.: "
Oovhpo nD~ Est~dasé, a:,enas. ClI
tíva, Mas h;O\ltl'oS em rue é o'
i-!atórh, A fnlt~ de cumortmento.
declsôes [udlcí"-rias, ]10r exemplo
Cl\rlo~ M[t~:lmi1hno t'o bem detn
nos seus co:nent';l'losi trnvendo ,
a 110[0 a nutnrldnde de ,10:'0 Bnrlla!
Ri casos em CI~le :I íntervencâo
deral, r-ara p:n.l'~nt~t ~ fiit,nn:'~o ;1
diea· n50. ~. dlrcltn de o~~G50, mas r
ver do ERtIHI0, ,nr'l f'\1C se, fa~

res"~ltRdas as decisões do poder 1
dícíárln. c

Por Isso lamonto õsses fatos e p,.,
testo contra i"~s, .ell~l'oraa\heio ,. ,
orto ~e "e1'lfjc~rRn; na f'ichde de <

trlneia. Ao l)mf·estRI· contra aqu'
fato~ rleivo à Cc",ar!l dos De')I.1lar'
o IlCSSQ d~cnin'mto triste, -«. que '
honram ncrtJ,pm t'e')~'(,s(lntnntt.~' r

Esbdos tra7.~-Jo~ ~'NflCão, mas (
revelam a eXpl'es~30 da verdade. r'
que I'ascado~ 'pnl htos f")11~ret.o~

na eS~~"An"~ de que a· íustiça r' ..
íntermédío do seu ór'J;10 ~11xlnlo ~

r>I'en'o ,- o F'\1~"emo Trillun,-l T':

deral - rpf,!qbpl"r.1\ all M ~:lral1'· ;
C'('l~~t'tucl"n'l~ e 1', le~R.l:~~"e do"" ..
()I'~t,c~. (Muito bem; mui/o b...ir..

Pa/mo.g). '

O SR. PRESIDENTE _ Est<\ rl"I,
() tempo destinado· ao excedi..orA!
Vae'~e pnssar 11 Ordem. do DIa:

Comparecem mais o. SenlJ.o
Adroaldo costa.
Josê Guimarães.
lfu:nberto MOUra.
Ane~nln Mala.
Lido Borralho

Amaznnll.l!: •
Ru~ Aral1lo- PSO.

,Pará:
Armando Corrêa - PSO.
AU'IustCl Meira - PSO,
Lameíra Ditt.eneoU!·t .; paD.
Osvaldo oneo - PSO, '
Paulo Maranhão - UD/i

Mar:lnhl1o: •
Afonso Mato! _ PST.
AICr!'do PUali!>e - PSO
Antenor :Boll'éa - um.'
Clodomlr Millet - PSP:'
Costa Rodrl9;ues _ PSO.
Cunha. Machado- P8D.
Joaê Matos - PSO
1'1I.111o Ramos-PTB.

Pia,ul:,
Antônio Corrêa _ UDN.
,Chagas, Rodrigues
Leonldae Melo - psn,
Vltol'lno Corrêa - PSO.
MJro&le& Vems - PSO.

Ceará:
Adllnl1 Bareto - 'UDN.
Adolpho GentU -e- PSO.
Alencar Ararípe ,- UDN.
Al\tônlo Horácio - psn.·
Armando Fa1e~o -psn.
Leão Samnl\Ío - UDN
Menezes Pimentel - PSD.
Otávio Lo.bo ..,.. PSD,
Parclfal Barrosa _ PTB.
Paulo SarlUate - UDN
PeMOll de AraúJo-UOM'
Si OavalCAntl - ';"PSD.
V"lter 'Si - PSP.'

.Vl~IItO, 'NVO,\'tl ';'·[1DM.
8lo0Nl\do ~NorW;j
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São Paulo:
A,ll:erto Bottino
Antõnío Noschesc ,
Arnuldo Cereleirn. - PSP.
Campos Vergal - p,sp.
C'yrlllo Júnior - P8D.
C·)l.~inho Cavalcnnti - P'!'J3.
Een;e:·t VascollCclos - 1'50.
João Catnnns- PTB.
Lauro Cruz - DON.
LimaFIgueÜ'edà -P8n.
~vlnnl1ães Barreto - PSP.
Menottl del plcchiu - PTB .
Nelson omesna - PTB.
Novelli Júnior _ PS-D.
Pnulo AI):"cU - 1"Tl:3.
Paulo Lauro- PSP.
R~nle:~1 ~tnz7.illj·- P5D.
UJis!':cs ouímnrües - PSD.

ooias:
Benedito Va~ - P8D,
G~11eno )?al·aU!iQS ~ PED.
Jnles Mncl1edo - UD1'õ.
João d' Abreu - PS1·.
José. Fleul'Y ~UDN,.

Pnulo Fleury. ~ PSD·.
Pllnio Gnycr - Pstl,.

Mt.to orosso:
Atnírle .Bastos - UDN.
Pl1l1ade1nho Gnrcia. - P~lJ.

Ponce de Arruda - !'::3D'.
Virgllio corrãa - l"SIl.

Paraná:
Artnur Santos - UnN.
F'imando Flores - ESO.
Firman· l\'eto·.- 1"80..
Laccl'd:t·Wcrn·eck - PR..
Lr.uro r"opes _ 1"8D.
O~toj:t Rogu~ld - tJDN.•
Parr.ílIo B~rbfl -'- PTB.

Eant,l\ Catarina:
.Joaquim R~l11os - PSD.
Jor:reLRc,,~'da - UDN.
L~obel'to Leal - PSlJ.
Pl~,:,\do'01;mplo _ nONo
V~lde01:tr Rupp - DN•.

flio Grande da Eul:
AChyles .Mincarone - PTS.
BrochadO da Rocho, - PTB.
C\ovls Pestanll- p6n.
CaelhO de Souza - 1"1,.
Daniel Farllco· - FaO·.
Flôres da CUnha - tDN.
Gndov lli1:'t - P6D,
Nestor ,1/1st -PS-Il.
Faulo Couto.- PTB.
Raul Pila.· PL.
Ruy. Ramos - PTB.
Wll1\' l"rtlhJic!l - P8D.
Wolfmm Metzler - PRP.

Acre:
Jasé' Gmol11o'l'd _ PED.
Hugo Carneiro - P3D.

Amapá:
Coaracy NUllCS - P5D.

Guaporê:
Aluísio Fel'reíra- PTB,

Rio Branco;
Félix Valols. _. PTB. (191)

ORDE~,r DO 'DIA
O SR. PRESIDENTE":" A 1I5tO

pre~ellçaaeusao comparecimento
24J Senl10res Deputado!.

Vae-se proceder à votação da ma·
têrla que se .acha sôbre a Mesa. • àa
con"tante dn. Ordem do Dia.

Hã. sôbre. 1\ mesa.' e vou submete: lt
. votos. o se;ruinttl

-----_. --!'::!.~
. ,

cias. aliscritos os Sr«, Tenório educação e 11 cultura, Daí- 1\ necessíe
Ca~'aZc(l-1lti - 15 minutos - e Ar- daciede, 1415 estações de rádio e de te..
Tluia Câmara - (Em. 1,rgência) • Ievisão, 110S órgãos de. publicidade da

O SR. PRESIDENTE -Tem R pa- Est d t d t fiíavra o 51'. Tenôrlo Cavalcantí . a o, no a amen e o cíaís, serprc-'
O SR. TENóRIO VAVALCANTI mo~ldn, por todos osmeíos, essll,edu"

(Ntlo foi revisto pelo oradOr) _ Sc- caçao, que OpOI"O precisa, como pã<l
nnor Presidente. a Câmnra se detem para0 espírito. . :
na discussão do Projeto n. o 1.&70---52, E' mister promover-se essa cducn<,ilq'
que trata elo fundo partidário e regula que o constituinte de ~6 estabeleceu. no
sua distribuição, dando outras provi- art. 166 de nossa Magna Carta, Mas,
dêuctas. na prãtíca, o que vemos é ccontràrío,

Irilcicu ontem omeu discurso. Se- Vem ocorrendo. 110 Brasil, quanto ao
nhcr .Pre"Jdente, mostrando a couve- particular, que os órgãos de publící»
níêncla da' aprovação desse projeto, dade são veicules de deseducacão cf_
atendendo a que a atual Lei Elcitoral vícn , Atende bem a Câmara: sãove
está- obsoleta . .fá não se harmoníza ~ul0.s dc. desmoralízaeâo das próprias
com o ritmo da realidade. política do I~s~tulcors dem.o~::ó.tícas. ou melhor,
11':>5S0 pais. Tec! consíderncôes, senhor ~í:'\O de desruormízacão da democra-s
Presidente. em tõmo do aludido prole- O' lê .
to de lei, mostrando que se não alte- e o '1ue se , nos jornais do Estn;do
1'(11'11105 n atual LclEleitoral estaremos d 1'9 e se OUI~. e. se vê nas estncõcs
contribuindo sem dúvida para sepul- de adio e. tele' 1.sao e outros veíeulos
t . Cl1 . -ónrí . .. - e propaganda e exatamente' o con
.~ll :os· as PIOP! as l~StltU1COCS ~emo- trário dnouílo que a Constituirão pres
c.á.~ICaS do pas, Estao elas perdendo creve. São veículos de des:l!íre!':nção
a s la finalidade. ínstrumentos 'de desordem e da men~

Ainda há. pouco; fui precedido natrí- tira, a boataria organizada a enve
buna por um ernm~nte DepuI,ado por nennr, no espaço do tempo a cons-
~mqul1drO da realidade polítlen, de ciência da coletívídade '
~er!1IDe. que pintou. em cores vivas. Assim sendo, 81', Presidente, o Es"
seu. E:;tado, e 1110~trou: demonstrou e tado brasileiro e Seu GOvérno estão
c~n.venceu. que. o Go\'ewo de Serglne. tuatndoao dever constitucíonal, Sím
?ao podendo fazel: forte o que e jUsto. esquivam-se ao comezlnho dever es':
Inverte o p~pel das coisas. fazendo tabelecldo na Con.ituir;/io.
justo o Que efol·te. Isto lo, não. eeden- Ademais. flS céduhu para cm,dida
do 8. Ex..•• co~o nos diria. Voltall'e, tos, OS transportes, enfim, tuda quan
fazer SUlUI máXimas. então seus· pro- do COllCOI'ra. parA. & educac;áo clvica
cessos governamentais. deve promanar do Estado. Se' a poli_

DeOlonstl'Ou-s~. com. os exemplos tica é uma ciência.. nlo -podemos des
dad-!Js pelo Governo dc SergiJ)e,.a de· prezar ê~seranlo da. ciência. humana,
cnMnclf\. do noSllo pl'OC~SSO' eleltorlll. desvirtuando SUIl alta finalidade,
Sim, porque os governantc:s de detel·· .crlando clima de desedUcaçáo civicl\
minados- EIltlldos, e notadamente. o do 1'0\'0.
daquele pcquenoe glorioso Estado de O, processo eleitoral que n{elftn. con_
Se1:::1pe. conscientes de SU:l fraqueza trlbul. como tl'ar;:tem rou\ll\.velha.
elcitar.a!.. certos de qlle estão dl"ol'cla-para a. destruição da indllmel1tp<ria
dos de. seu. povo, fazem dessa fl'aQlle,- democrática do país. Quanto a. isso,
7.a fôrça,. usando processos de vlolên- ninguém. tenha. dúvida. .A cristaliza.
cia.. cão da educação de nossa Rente estl\

O Sr ..4rl l'itombo _ V.Ex.' pode na sUa cultura civica. como dcc1l\rel
Inl'Juir ent.r,e êsses $1;ovem"ntes e. em de inicio. e só é possivel cOl'\lorallznr
primeiro plano, .0 de. Alago:u;ó que usa essa. cultlU'l\" fortalecê·la e. desenvol
.justamcnte d~SIle processo. C(lno.~r.o. vê·la pnra. o enriauecimento .morll1.
pcwém,é dlfercnte: o negócio não intelectual e polftico danaclio. se
pega.... . acabnrmos de vez com êste processo

O SR, 'tENõRIO CAVALCANTI _ cleltoraL responsável. direta e indi·
~eJ oue. r.om VV. EEx.', a parada é reta mente, por esta polltlcl\. de "DeuS
dlficil. P. d\lrB. !1~ra mim. e o diabo para quem de

Sr, Presidente, })referirla não S,.rIm1m_ ~Iscorde".
carreado Para a zona crepuscular d:' ~ao.. O, Que vemos. em C~l'Ise..
polit!ca de Alrlgons, Estado onde Ilasclcj ouencll\ dessa lei eleitoral, é o bramir
que p.scolhl para' repousar, embnra de 1?al~óes tumultuárias..o furor de
confesse que. olho, com cert.a simpatia. dOlnmar por qualqUer melO. o 1!1lbór
fi. luta cio \lOVO aial{oano· para. a C011- no em plena !Ior:(ç1\.o, a venmlld:tde,
ouisla de dias melhores, de paz c de o homem se. vendo. na eont!ng~ncla.
prosperidade. . de .ter de roub:Ir multo para. não pcr

der o pleito... Silo os pai·t.ldo~ poli
O Sr. Arl Pitombo' _ Esta luta é tieos se transformando em balcões de

multo grande, porque nosso Governa- negócios pessords. é a tr~f1câncla. do
dor pst~ completamente divorciado dn llrestlglo. palaciano, o fIlhotlsmo o
opinião pública e. lust.amente. quer se ac;ambareadorll'mo, o 1110n01'Olls;10,

d~ Yfll~do direito da f61'~a.o Ol\e n!io são lIS' transações' pollticas mnis· in·
de conseguirá. porque· reagll'emos de qual· deeorosas e Itrosselrns prevalecendo

quer forma." . SÓbre I1S coisas mais nobres C' mnia
O' SR. TENóRIO CAV..I\LCANTl _ subllmes dn vida nacional

Não. tenha dúvida V. Ex.,.; a fôrça A verdade é estll.. Há . provas de
podcrá: conquistar vitórias, mas. con- que .11. lei eleitoral ví!tente nãeJ pode
servá~la8 e' mantê-Ias, só. o pode a Bubsl~t.lr como está, Se nel!al'mos a
Idéia, . exlstencla dos erros contidos no seu

sr. Presidente, vamos' examinar o corpo. estaremos errando' duns"'ezeto,
ftEQUCRI1IIENTO prl)jeto, dois o tempo de que disponho porqlle adotando novos erros e I\U·

81', Presidente~ é· muito pouco. . mentando. a descrença e l\ desilusão
Requeremos, ouv.ldo o Plenário, nf:tI !'!tlm~l1:amente. quero· assinalar que do povo na v.ída 'pública nacional e

seja desil!l1ada Ordem do. Dia. nem a mais, alta forma dacultUl'8 e daci~ nos homens publlcos do pais,
ha.1a expediente na. SecretariA. 110 vlltzação. de um· Pllvoé sua edUCalfRO Como vive o. Brasil nesta. horn, com
próximo. dia. 29, consldcrado Clm Ran. eMcll. E'Sta, é· a f6l'(;R.all1utlnadora de êSSe processo eleltotal? Vin na. es·
tlflcado. seu fortalecimento mortll. perança do temor: é o pânico, é n.

"" J' d 8' d No~ tênnos dn Constltuicijo. cn"'! AO preocUpflção, as vistas em todo! os
.... a as esSÕes•. 25 e junho de Estndo "rote"er e arn"ar,nr n eduC·,n. cantos, os .om'ldos .. escutn

" Ile~.nle-
1953. _ Ponciano dos· Santos. ~. A'lI· ...... ,. .. ~ n tIO ..<:io, MOreira •• _. Menotidel Piccllill. e-a culturA., E',pals. dever fundal11en- XOR, omndos de tel'ros e medo. E' a
_ Ulisses GuimartÍslh-Celso. pe- tal do E....mdo nssegurar ao povo li. insônia. nacional. Ao preocu'laciio de

I b
educacão cívica, Foi O Q11C Insplro.lI r0 que poderemos bel'der aml\nh~ t1m~

can la. "-. Jorge Ja OI/r. -- Mau'ir.io, le~lslador.constítuintede 46 o art. 166 e!cição, AS mllidnde~, os lnl'~"aze.
JOP'Pl.'Tt da Silva. - D%r ti" A"l"'''oI~ de uma carta Magnaassím conce- tem. muito mnior'possibllidRde do (!\Ie
_ Lício Borral1l.o. _ Atalde Bastos. hido: . '. . . os valores reais para o trabRll1o' sub-

I~r})ilCl'nlanda Crll2. - Danto.s JI1~ HA educação é dirclto de todos e reptfclo. de penetração no melo d:!!
j O 'o.R P '" serl\.dllda no lar'e nn'escola Deve mnssns, SAbem mentir com mlli8' fn~

I
~. ~~",mE~~ - 9s

o
SC~hO' inspirar-se. nos pr!nClpios de libero cllldnde, mentem com. areade pater-

. r~s. que nplO\am qUCllum flc~r como da de e nos idealsde solldariedndc nldade, mente.m nelo \lI'IlZer nó'! rnen-
e.tuo. (1?cllLsa,). . hUmana". '" til'. O homem de hem. o homem de

Aprovado. '. ~ste dispositivo se aC'hn Inclllido no culturn, o homen, ne valor não se
. ~egunda.d!scUssllo do Projeto Cnp!tulo n, parte reierente li Educa. pode l~uRlarcom o demn<!'o!!o vlIknr.
ti, 1.870-A, de 1952, qu~ institui I ção e Cultura . Em I·crdade. o. que mente mais O
O Fundo Partidário, r~gul/J" sua· Nair têrmos'd C a···· que furta mais é o Clue está sem dl\.
distribuição, e dá oulros'providell. j caDe no EIltado aJlI'O~:~t~ça~:.=;~t~. vidal!lll'Uma, na. fila· dospremllld08..... nos pleitos eleitorais: maS as que «Im

Anc1r~ r""l~~l~dcs - UDI't.
Adc,':;c'1 Durrn - pc:"
.Jcre Á'·l1?;d'- P::lÕ"

P~raib"":

Ale·.dcs Car-neiro - FSTl
El, .:lia ele Almeida - FI.
Jm',j\!by C3l'nPÍro -PSD
JoãoA~rj9:!lO - Di.J:-1.
Osvnldn Tri,ueiro .,- DON.
PC~'eh':l .Dh11Z.
~~mt\"l Duarte - PTll

Pem:llnbuco:
./11cie bmpillo - DDN.
Ar;'uda Cál11r,ra -' F·· ....
Bal'rcs C?l'val110 -1'1'13
Ferreira Lima - PSP.
J~I'Ms ~.'aranr.f,o _ P~O.

LI!'l:\ C:lvalcnntí - llDN.
:Net:> C:'ll1p~lo - DON.
CSC;lr Carneir'o _ P2D.
1"ont~s Vieira - psn.
ECI'~~!'h7" M:nris - PTB~

A1rl 1"OHS:
Fl'eit~s cavrücantt - nm..,
J""CJ1'i~ Vic~aB - -PST.
:Mário Gomes - DDN.
JI·len:kn"a ,Jimior - PSD.
R\\~' Prl1ll1ell'a - D01'<.

Ser;:i:Je:
A"'PI'10 Fonte~ - PR:,
LCllndJ'o Maciel _ UDN.
Ll';~ Gt."cia _ DDN,

EI1!li~·;

A~(·'a:-do. Andréa -PTB.
AjlOl1~al: Sillech'o - UDN.
,AlnI5!" de Castro - PSD.
I. ~;zMRran - PTB.
Ber\::cl't de castro -' 1"SD.
Carlos \'al1adare~ _ PSD
Helio Cabal - PRo . •
J:üm~· Teixeira - P~D •.
Manuel N'ovaes - PR.
Negmiros FR!ciio _ P8D,
Nclsml. Carneiro.
Olívci!'it Bri!o - PSO.
Varco Filho -'- UDN:
Viana Hibe:rodos Snntcs - .PR.
Ve'ra rl~ Melo - 1"80.

Esmrilo Santo:
Alvaro Castelo - 1"50.
Fou!'ic~ Salles - PSO.
Pancinno dos S~nt~s -I'Rl'.

Dict1'ítO Federal:
Ben.'Rlnin Farah -PSl:!
Danton Coelho ~ PTB.
Frota Aguiar - PTB.
Gurge!. Amaral - PTB.
relt.01' Beltrão - UDN~

J"org-e Jabour - \TDN:.
José llomel'o - PT13,
Lopo Coelho - 1"50.
Luthero Var.<:.as_ PTB.
Maurício Joppert - DOr'
1\1011,''1. Brasil - QSL.

Rio de Janeiro:
Bl'inido Tinocn.
Edllberto de Castro _ trDN.
Galdino do Vale _ DON.•
José Pedroso-· P8D.
Macedo soares e Sllva. - PSD
Miguel Couto - PSD.
Osvaldo Fonseca. - PTB.
Pal'anhos. de Oll~eira - 1"SP
SaIo Brnnd - PTB,
SaturI1InoBraga-PSD~
TcnDl'io Cal·alcanti. - UDN.

Minas Gerais:
Albcrto Deodato. _ troN.•
Alcides Lnge - PTB~
Benedito Valadarcs - -1"50.
Blas Fortes - P8D.
Cnrlos- Luz - PED.
Clemente - MedradO _ T'SO.
DFlniel dc Carvalho - PRo
Clemente Med~ado - 1"50.
Guilhermino de Oliveira _ PSD
Gust.:wo Capal1Cma - p5D,
IsrR~1 Plnheiro- PSD.
Jaccicr Albel·o:arla. -1?50
Jo~É' Bonlfr.cio - tJDN.
Llcurg·o·Leite - UON. '
L(.cio Bitt.enco\lrt- PnJ.

~ MaChado Sobrinho. - PTB.
Ma~alhães Pint.o. -- UDN..
Manuel" Pcixoto -. DD!') ,
Mont.pjro dc Castro -'- UDN,
Ollnto Fonseca - pSD,
Ovldlo de Abreu - PSD..
Pinheiro· Cha[!a~ - ··PSD_
Rodrigues Sellbra -E5D.
Rondon Pllcheco· - UDN.
Trlstio·. da· Cunhrl.· _ PRo
Urlel Alvim -'ESO.
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jatc l' ldade, maior b&gollllem de expe- de V, Ea,', IlJOia.vam o PreCelto, Mu O SR. AMANDO FONTES - E.~tou IIIlta"~m 7lrer.ars.du pa.ra I lutll.rc.'

Illnoill, de conhecinlento dOllleres e o' vel'eador Ahneida. que foi aua,'III1- distanciado do Elstado de SC1'lIlpe bi. !lltr., .p~~ue sórneute quatro pona.
i4lI cotses do nOliO P",ls, êIaeII.estíoo nado,lião perdeu a coloraçiio do i'~:" um ano, Este vereador não eu. do vaiu anuas, e !I1'll1!1S de cann OUI'W.

condenados, sr, PI·esldcnte. a cair no tido de V. Ex.'; ncou no PR" nao meu Partido, ncm se Integrou nus revólveres • pistolas.
chão. no a.bandono e no esquecímento era elemetno da U. D. N. suas flleims. Era. dis~ldente do Par. O sr. 1.11iz [lar"iLl _ Vê V. Ele.' que
tiltl'l pI'óprlas massas amorras em cujo O aR, AMANDO FON'rES - M(l'· tido Trablllhlsta Brasileiro. Ma3 creio eu tinha .razãn quando afirmei que
)ltelo vtvem. estava apoiando o Prefeito do Par- que seu nome certo é Lauro Mene· estava alheio aos fat05, tanto a38im
h SI', Pl'eSldente. o Estado tem o de- tido de V. EK." O nobre eoleg:l eX,los zes. Dt!.:iae rornpiraento, dilia eu, SUl'· (iue não porlla trazer ao counecnnen
V~r de premo...er essa educação cívica ;.11 flltos. DI[J,S não contestou mínna '[Jlu a .luta política multo acirrada en· to da Câmara essas mínúclas que V.
e moral de que nos tala 9. constitui· informação. Esses dois ... ereadores um tre a Câmara Municipal e o Prefeito EK." agoL'U revela.
"ao da. República" Aínda hole. o que íor'" eleito pela chapa do pR., e local. Quando se tratava' da díscus-. .O SR. AMANDO FONTES _ NEl'
emlnente homem pubUco que e nesta outro, pela. chapa do P. T »Ó B .• Ilpl~' sfi,o de um projeto, da aprovação dos turalmente,)lolsestão envolvidos [10
hora como um lu~elrolle esperan?a vam o Prefeito que, eleito sob Iegenda atos do PI'efelto, a Câmara Munici- assunto elemento multo querídos do
tIO futuro desta gel'aça.?: pelll..cult~u~ do P. T, :a .• passara pal·1I. a U.D.~. [lal nem sempre atendia ao que de- mel! partido. como revelarei adiante.
):lei,). slLber e pelo esp;lito p~bllc 'u- Eis senão q~lYldo, InOl}lnaellt;mente~ em sejava o reeponsàvet pela. admmísn-a- Esgotada a munição elas que se de
I?rll3ldente do meu Paltido. SI. tDeP plena l'eunlã'!l' da. cámara Municlill'.l. ç!o da Cidade contra isso se In. !endiamcom quatro rerótverea a!)l'i.
~~~'l Artur ,Santos, n~s/f~renu~v~o~ um Indívlduc, de cujo nome não In': f:ur~lu o Prefeito, achando cxcesslvas, aaram-se na residénc.la do Ve;'eador
C'\la~ que ~Iá I~\min~lnha ;a~a cne- recordo, peneU·a. em pleno sala, .~~JS desarrazoadas, as manifestações. da Lauro Menezes e ali ficaram durante
ti". e sei VII' 'rt~ c:eKuro. Mostrava-sesaoes. ,e ele lüle em pu~ho, .I~l:a, maíorta da camara. Então. resolveu 451!1Inutos, suportando o tlrotear ta.
r,lIlt1lOS I1.JXl necessidade da retcrma para ferir de morte e matai, o verea- um belo dia o dll'lgenteda polltica tenso lIa.s armas de cano longo que•.
~1~;'le:PCdl~a-nOllinspiração con...l- dOI' do P, T. B.• que passara Ila\:l.l:t trabalhísta em F'Jltânela. SI', Depu- da. Preteítura; contra. êles eram ltSS31i
.a:lVol-nos'a. ue lêssemos o Dort. 166 e U. D. N.•. e, nos th'os d~tl'lbL1 ~Oj lado Funclsco Macedo, dar um golpe tadas. No revide, fato lamentável
:l. ue decla~ssemos alto e bom som a esmo, atlnae tamben\ o 51. Aln.el"eapetacular: os dois vereadorea do OCOI'l'eu:o Deputadn Francisco 1\la
III~ êl.., pesSOlllment.e, c o nosso Par-da,. um.. velho, um b~lll homem. cl!í.· f : seu partído sel·eUllem. e, decllll'an.QO cedo, que se encontrava na PreCeltu
ttdo .....ã.o lutar, dentro de tõou as pos- de filmllil1 IlxemplaJ. eleito pela. ,7 'lue o Si', LaUl'O Menezes hlll'lll "ban- ]'1\, foi atl.ngldo em uma das pernas
.\J;iIioi3dea. no sentido dellar &. Na- gendo. do meu Pnrtldo,Q1:le etsla,~ donadQ o partido. convQcam o sUlllen. Cl'elo, porem, que o seu ferlmcnto fi
~~o uni!\. lei eleltor:>.l. que tenha j)or l1polando, entretanto, como j" ° dlSac, I te, Dold. nUllla assembléia de cinco, de naturcza. . leve. Outroeleme~t() do
tiHlllllbde apravelt"r os valor~s rell.la o Pl'efeitll ,da U. D. N, . . . d não tinham elemento all':ulll para de- ~rupo que dftlltlroteava, também foi
pllrll :\ flol'açl() do jardiu\ da i ran - . Então· o nobl'e_ ueputado Mace .(1, Ilbcl'açii.o.constitulam ~ulnol'ia. Eu- ferido eUI um dos. braços,
11~r.ll naclon91.. desta u·lbulll., pll.a qUe se ?iio at~i" tretanto, assim fizeram, CeAaJ,'am .~~ OS feridos que conheço, Pena!}

Sr. Deputndos. dlr·se-' Que um builllle :lO caiO Qualquer cololação I"'·. supostamente o manellldo do vcreador que .ha maiscil1cO atlllildos, seria o
E'1'1l8Idente de ReplÍbllca, ou um 00- litlca, par~ .que se ~lo lÜ&ICSlle, ?~r- Lauro 1dene4es e então pllSSIU'iIJ1\ a t()tal de nove, e um morto. Foi mot'
verlla.d.'r de EIItado, sendo honesto, qUe mesmo as .Il1teUge~clas nu~n()s ~~.l· IntelJ'ar uma .taba maioria 1\(\ Cima.- ta. uma pellOa que. na.d:L tInha cou~ o
prJ<S8ul bUtnnte 'Vírtude e quaU~d:: 'llicazes .W'(ldll..1 11. au.spelta de. 'lua 1':11 Municipal de Estância N..tural- a.unto. UIU ajud,Jlt.e de mecânIca
pua Con.el'var .essa lICKl~.a1i e Iaquéle crlnle tinha qualquer orlll.el.l mente recol'rel'lWl à jUltlça oa ele- que conaertllVIl. uni automóvel • re.
~u!f.lld() no poder. Mas 1'011\0. se éss: J)olitlca. o nobl·.e. Deputaclo ~upou,a mentos tue ae conslderll.ram pl'ejUd!- guIar afastamento. MM. como ai ar
1l011\etn. pl1fll. ..chega.r ao }lodel'•.))re I ~1·I~Unll.11ara declarar que o ctim~ le" cados e 'obtlvel'am l'ecentementl' há mas doa que estavalu na PI'efeltucll
c\~'" 'àS "er.ea Intoxic~l' o, Ol'ilt!Ual1lo !sulLara apenas de I.ImaàiYel'genci.~~ êrca de doll·. mêses ganho de ê~lI8l1 eram' d eeano, long~, puderam atiWl.
il1 na.çlo,. cujo Intest,no ja es.\. j)or I p~sl1oal, de ataques. que elite vereaci:1

. , cm primelralnstãnc1aAsslm delllle- .gl-Io àquela dlatl1nclll..
Oll.tUI'ez&., Intoleicado. e aSliume com-I ;.'.Ii! pli:;;sarll pal'a a. CJ, D. N"tll'il:\ e , Id d d E tâ '10 Sr. l.uiz Garcia - VejaV. E1r."
promlSotOS fundament~s com 01 par· lei.to a determinado tndividuo qu.e, PII.,l':~ ~i decl~e 11a ~ea .e e: It: t~~ ~11:~~ a irllvidllde do lato, Quarenta. e cln.
tidos c com 01 ell1l~I'es ~e que carece s~ dcsCoçar. feril·1I. de morte a.que!. , mal~!'le~l;; ,o pr e . Preside _ co minutos de tiroteio numa cidade
pai'" subir? De'JOlS, e{1liJ0'5Bdo, qU~: ~ um oUlro.. ,. . lia. O .. I.. aUlO Menezea, ~ como Fstância.-em praçll. pübllca. sem
f"l ~!!lIe homem? ~e tem de tlten, O Sr, LUi.t: Garcia _ E' estranha- te, ~ os doiIJ OU\I'OS memb1'Os ~o rn,uaparecer a Policia para conteros:!onl.
der detel'n1ln:tda.~ Injunções. que nem I ,el G'le todos êsses fatOll aconteçam lla.rtldo. Decide-se. na maiolla dos mOI,
ieluprcse harmOniZam cQm?o r!~~~~: em cidades COIII palicia nwnernSl\, casos. contra a orl~ntaçilo 'politlca. do O SR. AMANDO FONTES _ E' la
dei moroltdade nnclon~l. Ent«o, 'c:l.1i-:.liW~,j,llllia tem ". ~Jlic:'ft.l1IQn'O comal\- PTB, O 8;1'.. ~aulo Menezes paSS?u mentabillasimo . Enh'etanto, informa
'n.t1 contln.Q;ên.~ia de nao. poder fi:o. in- j'Qo!,ClO DOI' u.ol.."i~C:1l.1. O coman. d~n.t<: li ~ofrer.. ve.~am..s e ameac."as de mote.e dO. o sr.. Secretário da. sellura.nça dI!
~;J,t' 05 próprios amigos. ~~f ~ prc- cio àe5tac"111;;1"~ de lõal.l1.dlI ta",Ql'r:. e de atentado~. Sergipe e • Governador do Bstado do
c~,~, ~§o q\ler d~~ê~~\"::lSeC~' o cir- e oficlallill. polUc:aMilitaI'.. ~Sell 1,:l~O: Queixava-se o Sr, DeputadO Fran- que se .desenr()l~va em E8tlncla.lO~1)
~c~e "fI'. tra!~ I)ida J;úblicól do B:llSl1. .. ~ ;p:t~/1111 "l.~" I~ 11 111~,\1Io 1I1'~'l_ cisco l'dllccelopor outro la.do, como para ali detel'mmou ll: Ido. do j)rolJrlO
.Uõ,) \ :;o:i!ld dllteV pel'fcit:lmen~_C cons-[ ,M.c~\ "11 U\\tc,·ód.ll...e llolJ.cial, ~ll ~:,l. ainda h~ pouco se referia. em aparte comandante da Pollcla. com ref6!'ç()
• sr., ••:~ C~t';u I)I'Qst~d() ~ Iicr-J.aáo, a li.~de.. cl? ll.es'actlme~"" u__;., i Cl nobl'c Deputado Lellndo Maciel, bastante para que ....oltall8c a tranqul-..
~I~. ~ "'elo de aue eatou si:l·\'ll1d~i.oo>.....,.;; 3UO "',:"'01 '4110 preíoi.u:r~:. \... '''':e nio se sentitlscgUJ'o na cidade lIe111deà. Cidade. Nao,poderia. prever
~1~(~'G~~'~c;:l'e de ""uo estol1 de b3m~iOII;.~ s",J);:. e ll~oapu<·:Q.eu ~.e~..... ,~,~:i Úe Estância, . o Go...erllo que um numcl'O tio gl·an.
~o..i\ r. 110mb", cúnscl~!1c1:l,. dau meu .;.,ail.lado. 9 o.J;.l~l;Ll oa elilill l:'~"" e.* :~.: I .Mas, o que ontem ocorreu foi I) se- d~ de homens pudess: se encontrar
voto II lei ora. .cnl dlsCUSSll.O,.llor.Q.\Iep'o P.Olito-Ulical, lon_e.cle CilPtI?, M.a~..:, gull1te; .Irmãos do vereador L:J.uro all~a.dos. ~entro da Prefeltura,~ee !lo
'"'~LtO ~ ,,14e ê.,e é o veicU.lo. ~1Il j ~. C,.lllUl101Ue com.c~,~~, -. ~:''''l'l'',.~,:: Mene~es. que residem em outro mu- Pol1cla qUlsSeS5~ saber. o quc fllZ!lllll
l..diC';';;:''' }jurauromo\'cl':;',::lS .~ ~4C!l~ i ••••u::I Frc.o .,- e ~al~ c;_",~al~~n:.e ;.1~::~ 1111ci;110,. fora1n à cidade de E~tillcla .dentro da PI'efeltllra tms homens grl.
c.:io u.. d!:;;:wr-lti·:OcoLl~,.mlclOllaj :nO!.·..a,;;l~;,,;3!le .t~" u~'""'::'.,.."'''.1 livli:i I.. '/1sital' êssc lrrr.lo, cuja casa fica bem t:u-se·ia .que a at~topOll1la munlclpa~
s~nt1do do b<!Oõ;.. no.. ~IlUdo elo'li"";~ [.-ea...au,s, um Ja nu cal~ada. • -1 ).)1'~xi1l1a à Prefeitura, não ,sei se, ao ~s'aYa a~lI1gld~, N!,-o ~squeç,a V. Ex,
l~lI.lr D:U'II. a ~llla ~.lIt;Cl\ doU11?C[ tlito· O SR. A~.:.'\NDO ~O",::li:3 _ N..... lado ou se aos fundos ...A c~rcunstan- ,.ue a PlefeltUll1 nao pert,ence a~ PRo
CLl \I0SS0PIlli. (!du.IO vem, 1IIU!l;juero...... );'r.Sl"'''Il<e, lJ"'-OIo l'oplic;u' \ c111 dI' se .encontral'em na Cidade cil1- nem ao ~S?" mas ao plI.ltr~o Tlaba-
Z,ClIl, par.TIU\.I, . . . .SI' '.-:1 a)an~ lio l'O~l'C D;o;Ulacto.cle.S\·'ul...• co ou SCiSe!CmQnt.os dll.fa.m11la .Me•..Ihistll. Blasllelr.~. que. Se opoe n.aquele

O .sa. AMA~ P,O~~"íé eü:! me à .. l.llr.a. nas lu;';'ll't1a CQlloiid~l·a. nezeS levanlou as il:as do Deputuelo! !Lstado,;" no o~vernaelor Arnaldo ao-
["·"3i.i<:nle. a clr~ul:st:U1cla_ fll~ nll.'!"'''.: ~l;~"'ilor l\ -':~ó"rl\ da l'eal'Q(ldc FranciscO Macedo. ou trouxe-lhe à, .embel o Garce~~ o
=ontl'ar Cl:l.'L dlsc:Jlõ/ll1~ o. ~.'o•. :F.\l.."dc I ao,<uó Ol.lim:eCl "I,tom em S2i'lIiP~, Idéia, ao jUizo, 'a sensaçíio ele que ~ ~as. antes 'lu" Cheg~3S~ a Poli.cia 
mcro 1, !l70-A, que U\5tl~~ P , .' .: O J3r Dc-utU",,:fl·.mcilico 1Io1aceuo, aquilo seria un. atentada ou apog- I C este fato quel'O refem' i'l. Camara
pa.rtld~l'io. rCiul:i. ,S~t; á'~~~~ec~: .:...... t'.I':j;jIlI~a, declm'uu ll.u.e o c.l·lmc slbllldade de um .atentado contra ai.('. ~?J1C!t.~r a IItençáo dela e d~.Naçã()
dii. oU.l'aa Dro.vld~n••a'ue~ li. 40 !-~,!, i 1~·";:':I. 01'1IIel1\ p\ll'~ex>illl W\ Gi.~or- PI'e1'eitul'll.. O desenl'olar dos fato~ pai a el. - o Deputado F1anclsco
o..on~11Id:~~ .~~; S= 6lloSO r cs~e;lcia:- J ..,mü:a ,,-e~.ol1ia. em r.ucitãea de Q~iO' vell) demonstl'ar. entretanto•. que a ~~;~~~ c~~?~o;o.~~sgUql~al:alrllre~o~
~lmcntO, ~~r ."',.... m' ~ ~~u' "" cru1le3 O\.ltl'OS pet].lret:-dos e atl - suspeita de a. Exa" se I teve a ~ ,
~~'lf :':L:~O:·.~I~~;,~~~~~:..l~rk. trl.: bu~d.oll .a uil1a. tcs;;U \1.eSõoa~'d:M~s: c~so, niío tinha o menor funelnmen· ~~gl~~~ICJeq~~c~d~~\'~~nt: ~':rzl~~
~s~a~"....,110 ........ • ~'Co .,~ ! <.. ?l'csld"nte cntetn na ti...a e .. " to ',. ,
lií.ll.if. ~lo lloiJó'e lJCp\ltacto _UIII •• -' 'I' ü··, ..(' .-. li I e t'!"efeitll a Exma.··' propr.le<!nde do 'senador Julio Leite,
ttllo..~t(\r." n, C4a qt &dO Macedo. D. Núblll O lato ê que. despedindo-se da para l1aO &ó atentar contraI pro.

QllllrO fazê·lo, Sr. PI·eilílçllo~e. :laru I~a: ~o DeP~ a eu um tato Que mui- cunhada. a senhora do VereaelorLllu· priedadc. m~s contra II vida do Sena.
tue dOli Anai& c~llatem Da tat... ""<:i, t aceao, :ccm ccmelhll,r Bel que ocorreu 1'0 Menezes. os Irmão. que este. tí- dor. Tantbêm, em. dlBCUISOB, referll.l
l:,il110 = realillac1e se d\ll'aun. J1~a QueI o ae po e asse I ad· . nham Ido. visitar retiravam.se, r,.uan- que pagaria com a vida. o Deputad()
a N;l..ia fique PllIvllluli", cwnt&'''' det\lr· na. cidade de sa lt o. do loram estupidamente ataladol par Pedro Soarei, que é do Partido Re-
1l11çô.. l)l'ODo~t..da. QUI dêlu '1 Quel· O Sr. Lul:: GarciA - 11. Exa., co- armas de tiro longo, quelOG9 ferl- publicano, uma. expreuáodl\ Intell
f'" fUlr e.aln4a mall. llua ll1~tal' nhece"a cidade de Jl1atâ.ncla. comO e\l. ram IlraVemei1te I dois membro. da sêllcla e da vida social da minha ter
".. to\. Cliil& e & Nação lôl;re ocorrl!ll. que fui Pl'omotor ali por 10. anos. E lamllla, O Vereador Lauro Menezes, ra. que setilla às hostes do IneU pa!'
ci.... lUal. iól·Il.VOl que acaaoposslllll o triste é que se tl'ata de uma das Que .havla abandonlldo o PTB,Pre. tido, e que o Deputallo Luit Oarcj~
luuir em mBIl Ji:at"do,. cldadeln1all civllizadal do t:atado. lIlà.ente da Câlllàrll Municipal ele Es- bem conhece.

Dc're eitu recordada a cAmara de O SR. AM~DO FONTES - E' tinela. esta entrell \'Jda e I morte, ° S,.•. Du/z GOTcia _ Conheço e
Ilue. 1Ü0 fu um mêll, o &1'. DilPlitll.C.O lamentablllsaimo. çldaà.o clv,lllzada, opel'ldO no Hlspltlll de OI1'ural"" em lamento COlllo V. Ex." que élllea fatos
If,·.nCllIco Wacedo ocu!l01.1 a tribuna onde h6. Un11l biblioteca. lábllca. de Arl1cllJú. porteI' recebid.o um tiro tenham cheirado ao ponto de terel11.
l.J.&<a relatar oa ~~101 ~.rll.cuu-1 tecidos, populaçio de nlvelaoclal bas- nas cOlltas -oque evidencia que. os tentallo contra a vida. do Senador.JÚ
clOoll na cleladll balDealla de salg;acto' tante elevado" NeSlla cidade. a Cê.ma- tlrol pal·tlram quando éles se atas· lio Leite e do Deputado Pedro SOar.,
n.ut~:l doia veroadal'e' IlUe, no m~. 1'" de Vel·eadol·el. composta. de cmco tavam. -e tem o Intestino perfuro.- O SR,' AMANDO FONTES .... Em,
U"J1UlJ. IntellrlloVAIlIll. bancada à& Uniil.o m.embros, estav .. 111811\\ di:vi(f!<Ia: dois dei'. em doze partes . Um seu irmáo verdade, temOll que lamentar Que.um.
D<;llIOCl'iltlca. Nacional na,\Illele mun!o íoramele/toa sob a lesenda' do Pllr- recebeu um tll'OQue lhe despedaçoU companheiro nosso. o Deputado Frall
C1~IO. t.ido ~epublicl1no: três sol! a legenda uma cotela, ficando o intestino per- cisco Macedo•.hajallcio lerldo na lutai

OSr . l.eandro Maciel -. llerm.lta- do P'l'B, Um destes, o Sr. Lauro ~e- (urado ·em. quatro lugares, RCIQ'lrll.ln Maa temostaJl1bêm que ldtlmllr qUI!
m... e"L~ Ü'1tll\·...~nç.o. V..... IIItli. nezes, divergiu daorientaçlo polltl- Oll 110mens com grande cora~em. com outra pellllOll. tambén\ Inveatlda ild
11"U":n~áo g,Uo QjI doaiS vlll'uadortlill- ca. dI) Deputndo Fl'l1nclsco Macedo e, as armas de' lIlle dlspunhall1 • ape- um mandato politlco, O VereadoL·
1~lil·aVaQl. 11 ban<:ada cia. tlniio J)lll1\O~ então, tomou·se dissidente. do parti- nas quatl'o '.dêlea estavam. ·al'mados. f Lauro Meneze~, esteja à m(}rte. !lu!'
""14~jc~ Nacional, O (lue tealnlente se do e $e alioU aOS dois e~ementos qUe c,ua mostra O\le não tlnhan, nenhum um. seu Irmão ta.mbém estejll à mor-'
lôl......~l.l em S&lólado fo~ o -Alliw.nte:. o o l'artldo Republicano tmh:. na. Cã· pl'oll4alto bellclo80,. mas apenaS COlU- te, porque.não. devemos sentIr' apenas
1;.(cfeito, llUIl UI'1Io dl;l.1'l T" li" velo ma\'lL Municipal, llareCerall1 à. cldllde para visitar um que sejsntatlngldos em aua tntellrl
Q;U';I, ~.,I;l. N-, • QWoI vlll·llador.Un\ O Sr, Lui~ Garcltl _Permita-me trmii.o ·e lhe j)restat' .IOUdarledaele, dade fialca portador~ de mandat3,
do P. T, B. e outro do P.R" PartJdojret1lJcar: Lauro Fet'l'el\':\. ante as o.mco.ças que reccb!am.~!io mas todo. quefora.m fer1<1oa, co~
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I.ql<l~lf' pobre homrm Ilne lDo,-rfU , o espancou enão houve J: melloJ' pn- m('dill:l~ fj\l,e ,revelE'rnl5e onde p~·tilll ,:M~.. oorno lli~,il1, ,temo. 1l1ef5~dO
- J!mia l,,:nr.a C0T1l nClIntouln palHica. vidimcifll o 1110' l:r;ITül10110, Gue l!l'nlolltlr't,m 1\ cue o projeto .,"It:al'Ja 'que ,.!'f, PTO-

J).WI;e eu há pouco: De~utnào Fmn- O SR,. AMANDO l"ONTES - HOII- l:UlpaDilióllde li.'" rcJpollllft\'eis, li 1im n1o"e~nl IlJ'rfCAdllÇôe& para y,rote
cisc. Mp,eNio, m. l'l.ace.·ta<,;iio ch~ l1l'~- ve, Foióemitióa n autoridhOI! respon- ~e que lJ pun,çhO 60')11 exemplar, sln'.n çAo de determlnadoll candid/\tOllnj,riJ,~
Xá.. políUcr, no momento da rcfl'l'g<l, sfil'cZ ,I<.,;e G'~ o Ctlelc cio. TI·~1l8iw. ce efCIlI'~lmto, pura que nunca ma)/; c.'és de Ól'/rHUS de Impol'hçJlo, àel!x,,!,
11l;rJç(;',1 nn';e",c'''S l:~I1\.rll. a "ióa uo Sc- (;Ie fm demitido, em Se:~'1Pe !,e volte Il.. clnmar contra portaçflo- e de l,)\luas ~ntillndts de
nmhr .1úlio Lt-ite e o D':'lJilt:>,io Pe- O Sr. Luiz Carc:a - Aquêles que um c;'Jm~ ,~IQuel', plTttJclldo por mo- que pode dil'llOr o Poder Público.
(],'D SÚ"'-<'f, Fica r.ul'ertidn 1'" )\11:';'0 "'Sl)nr:~~l'f,:n nâo ivl'i,m prl',a;o$, AQué- nvo" pollt 1cos. . . . MI\.S, tvita1'Uln 'IlD\lEoOgrn\'iBsimo à
C,)l"j,~:: r. ";(;3 clésc. à'lis pclír ícos ser- Je soldado, ltoj~ Cl;ba JOllas, um dos Er~ o /llle tinha 11 dízer , (Muito custa de outro também gl'l\vl$simo,
E;f" r.rJ~:ml"f oe';ll'r-:'" (\:'irl.huel' r.~cna·lâ/) ;~t:c tomaram parte rjr.!;u~le'&,f'a:'::81- bem, ~l1Jtlo bem. l~'llnws). ão me narece de b étl d b
v.i:';,no~ i'~' ~~Õr-'1105' onde encOnl,l'l;.r n!o, dJ L?:r~lto, tio Iliflllbl'O àa dite- IiI,"Qllie o aiscurso do SeI/IM!' I~"O. me parece ue 011' ca e e Da

, II 'n~Dúi1~f,I'('1. • tOIlO munícíur.l ca t:'DN em Al'bCUJú, An/flnào Pontes II Sr. Nc!I'eu Ra- l~',ola~ polítíen , Acho que, ne;l1 flh'f].·
, , asse call j nas 1;' I . "'id I .,. à' ves daquelas lacllJdllde! oe Illlporta.·

l,~~~, Sr, PI'C'ím;(cnte, de~ciltos os .:.~ • _o o as t ,o,c. emento r. mos, .I'C. C1].,e, .. til:a a ClI eira çlioe exportneão nem alI' v' ,de
1n1.ns tais come me theg:>rhJl1 no co- W/;po.Elf::O co cnere ti,: policia do tia pre~id(;ncirr, Que t ocu/Jada UI' ó i s ti ' c' ~t ' ,,' a. "I;
1l',,)rr:nJH1I,O ~ (' dero, dizer ,q,\lC ll',CIEií"-UO. Lar,'le,mo ,denUl'\Cmr êsse f:lto, pelo, Sr. JQ:>é aU,/manies, 4." Se- , II Cfto J ~ , con~!J faC? d.ll~se DO
1t'T:);:1 l'f'h1ttLd0S P0l"pcss,as dn maior pOl'C:üe e f:l1tr!~tcced..Jl' pata Sel'l?lpc creinno.. . :nqu~~ . o ~nco (;0 1';151 1 ~f'm
fk~t:'J:6i'.:i"sÓ lr~~héln 1:U\1eI1Llll' cue o , O ,~1!" :";,'!1\~l?,0f'9~T~S -, ,;os- O 5R. pRESlDENTE ,-Tem a ..trp:1ls .~.o deSl'lO ~e. relld;ns~? ~!.
J;'~:j nh de !:€l'f.::I', ee tem:Jos a e~;~ I·,:;: ,Ex, ,..:on~ Im,;t;, t"clliCi..de le~el'e palolTa o SI'. Al'l'uda Camllrfl. SOUIO PUQllCO 51! ~e~e f,,~er Jt:l\.~O
p,'nte, ,\'fnha H~!)do ü:tc triste ..tle,..u.I,:·t~s <l"C :l~,O,~C ,,~olr,m 1.a reallda- O SR. ARRUDA CAM,ARA, 'lI'fio e ~~IJtjca. p.nrU.dill?II._ F..ssa !loU~I",a
T,'" C""ilnJ ,10 Pnís, por~m., uentro (te:; V" EJ.:,•. e~lZ r,,:~ o Cnbo Jon'lIl ioi rcvitlo pelo OH,dor) _ SI', P:'esi" mte,.essa [<s agll'.mlRçoc~ PR,rtJdt.IJ:lS,
C]',l,S ,,~;','~s ~inàes, ~t' P:'~t~cam, Cl'hlCS Itel.a os!do R~·II.cl.?~,n ,e no noS,6~ssir~io, , dente. serlio brel'es 115 minh:l~ COnst- I?tel eliSl\, llll! pr.lti~Os" 'llte,t:S81l /,o8
C"r.â.";l ... Jll;e~:',0::d~ flt,Ca C~5 ])0', ~ O ~'. Lu._ Cc:., c,a._ !: o qlle t.õda ô.el'''ções a l'eSjjelto cJo Projeto nú. condlliRtos, mas nllo In,.éhSS,l",lle·
]'O -s E .. fl"n '-" e )'C I ·t'·l'" 'el 'I ~cnte sabe. , , 1 ""O A' "h" tamente lia PO\'O, Que lIaga os im-"Cll • p.o. , ,(,....) I ',. m 1,,'''\ " f CSR AM' ~DO PO~T:ES En meLO, .", - , que vem 51!1luO, ''', , , O .1' 1 " d "
à '~lm·(·.s3., O r.1('~~ p~r'..wD, fite agOl'l1, • ' ~. _...... ~ ,.:' ,~.. _ 7 ~ di"5, c~scUt,icio nesta Catia~' p05..05. ~~rtleHo .. o ,P()vc. deve r..;-
n"o tin'.:: "Slh envolvido di~et"dnen. ~1,etUI1!o't' nao Lou.e ll;:lt.,açao le~\llar "e l'nl'c'o 't~"""0 a ';l?r ", \',r.? rerter em obras oe JD:,"l'.ll~e coie-

.. '...' -. Qt8te 'ao f; Ilmo .'<spc'la npell ., ... ',~" ~~. .. v~ .. t' O' ' li' ",te rm l1cr:l:um (:c"ta:!> cnSCS. Gra·.1rl O ú: Li/iz Ca~~i~"__ Po' ou a:5p _ ExceJéncjll e à Cf..mam ClUCSOU COIl- 1\'0, .ra•. a ,P0 tlCll pnrtldál'l•• llaO
n Dcc:r, mo se. ~,\n~Ul a 9uolquer ele-' lici" n&o :mUl'a Há ° c.rsá eó: uel tl'Í1rio li tSSll ,prol1osição. nepU~l111- me, ,p~lIecl' seja de mtcrf!se da c.o
ment.,1 liJ 1':::'(;(0 F:eptl)?hcwo. Clue te-) ~,tS:::SS;11UtO "de 0:1\\,;0, na"PontelJ d?~ me C::l:;JO presicit'nte ele clire:ól'iu r.a" let'I~ldllde. p~de ]'edundar ~m legJl;
lJJ1l'l (lN.ermlr1f.do ~' prat.lc,u Qequ;,c!-l Mal'ioJlej,es em ,oue o cabo Jú~as 1;-1 cional ele, um pal'ti<io, I'eceber di- aç;~o, em obul\ que ent~lldamoe com
qtie:' oe:,:to. T3mbe'll nenhum de nós! mou plu·te; no cntal.to continull in- nlJeil'o dos ccfres publicas ou de im- o m~tréSl:'c cO,letwo, nl.a~, do Jlonto
t:ofrc,~, ,lllmr.•s, 1:::,1 IItCl1.tlldo. IJEst:,! ,e~l'l!do na !'o!iC;ll, , postos, pal'l! fnzer política !AII'[idaria, de \'Illta, .lln~IIJRj,o e .1Irel.O,n poJ1·
Vf'Z~P()1'\':1: \~tl~. e,l'~',IlJ~tr.ncl(t ~dl! 1'1" 'I O SR.AMMm::J FONTES _ Pos- Com !:feito, diz o projeto: t1ca paI tldá.la lnteres~'\. apenas a
l~,"o pO.lt,.CI\ o~s~~ l<cssldcntc (;:1 Pl'E, .~o dize:' a V. Ex,', qUe elementos ela, "Art, 1." I;' criado ° ~unjo, e6- pellSOflll ou a Pl'UpOS pol!tlco~ .••
ccom o mell .~[,l'!_aJ, querem El'!VO!\'t1i'I PoHcla de Sel'j:ipe t:<m sido R.':SllS8ina- peciaI dcassistencia financeira MS O 8R. PRESIlJEN.TE_ Peço U.
na l~ta Foht~cn.~ue \'ai ElOS ml!l~ b~l- dos nall ruas etc .... rC\cnjÍl: o Sra'gento pl'lrliô06 nacionrtis legalmente OI'- cença Ilar l!- Interromper o nobre .Otfl,-
lWS mstmt.os. camo ~ ódio. It nnthtn! Cal'alcânti o foi;," €arge1'lto rel'lu- gnnizados, àe\'enão ser éleeom- dor, poIS ai J6 hons. 1mpnten\'eJ-
Ilct;t;eul., qil~::em owo,ver, tlgUl't>sex-! gCl1t teve o InCSn10 destino, bem como tltUiclo:·" mente" começa li segunda pli.l·te da
~ont'rd;mls. (lO n.eu pnl't1do, como o I<) CllOO Nieolnu. V. EX," não pode " _ 5e~llo,õestmfdll ,11.0 , Orçalllent.o. V.
8enadD, J\\lll> LEjtr., que é per todot ütl'ii>uil' fiO GtlvCl'l1l'dcr ou à Pollei" ai 110 prOd\lt.o da 1rtec:1'l:Il;ao Ex, ficl' ~om 25 mmutos prtl'a a pró.
nós I'€conh~(:jdoc\)mo chefe do P, ã. prática ,déssesl<t(>8, e, entretr.nto, d;] Si!/o Ci\'ico, áe qlie tl'at•• CJ xJma l"fSS&O,
R. em serg.pe. nno foram encOlllracios os relFpomã- &rt; 2,"; O .SR. ARRUDA CAMARA - Sr.

", ,', .' r' ' • reis por tssts c.imes. " " . . c Preslder.te, l'OU terminar, por M::O!":\,
O ,,r,L,o> Om<;1II - ,'\e '\': ~'O Sr. LlIí2 Garcia _ ISBO é o re~ ,,~~ das mUl~"s .nphc:;d..S ~ e~tns comiderncões, permitindo-me

que hl> um cluna (iO jl1l1l0.ULa l))J;Co'l- EultlldCl Cla absolutn inse " '. ',.LUCie de lll.rl~çao, lle qu.,'quel. llI11da tecer Rlgunsco!lltntários m
l'ança em t.osso Estudo. nante., ~ ~Jonça reI L[;tun,ZIl, ,ao COdlgO,Elelto~·"l; t61'no, do projeto, De llIlteD'll\o, fnrla

O sa. ".MANDO FONTES- A~ O SR, AM."~DO I'Ol\"'rES _ In. C) ,d~ p~l'celt<s 4esullsldlíl ou um apelo à lIo!lre C4mIi.l'Il, tendo em
PAj1iÕU polftiells em Sergipe estão [eli:;mente, e:;}8tem ntemaq«s peSlloai~. dt aJ~aa oe ~~sto. ~ue pO~' mO-I \'i5t/\ o bom nom~ do PlU'lamp.~to e
exncerballas, não teEta R menOl' dú. Sôb.e isso nltO há, clú,,"da, MIIE não t,.\O Jeesl, os tl"u~(la:" lei<elfllS de ~m d~tesll. dos credito! de confl.nnÇ&.
vldll' :NecENiário 'Seria. parll Que vol- qllcira '!I, Ex.·at:rl'ouir aoOo\'erna- ~'l\ndat":'s legl$latlvos. ou ex:"cutJ- que O povo concede ROS legisladores:
tnslle o e6tado de ilnimoa !t1tl situa- dor do ,F.lit:1êo n responsabilidade. "O( del~~rem de receoer,_ dUl'ante nã.o \'ctemoséSSl! projeto! Ptl'manc_
rio de normnlicn.de, qtle t,odos 1l0S; ~' ,Ex," acaba Clc telc€rftfar ao nol;»'e o exe1c.C10 de su~s f.unçoes; , ÇlUl108 no. Ela!u QllO eDl quelle eTlCon.
càefes de partido, todClS, nós, , qlle IJder da UDN, Deputado Alonto Arl- d) de ~~XII pf!l'~dárIa de u:n [.01' ~ra a leglslaçâo SObre a llI11ttria. !'fAo
combfl.iemos e cenSUranlO! e~ !Irá- n,os, ~on\'ldando:o a 1~ a sergipe \'e- cento (1 ,,), aOlclonal ao irnpOllto e edlflcante o projeto; trllrá no melo

, tiCI1 retrógrnda do cRngacei1'Jsmo fi- l'lficar os fatos. , s&re a renda e proventos de do POi'O, sobretudo nallmlUlllU, a det.
i!éll6efi1cs um anelo atados a,queles ,O Sr. LUIZ Garcia..,.'li: llIl5lstir a Q>lalqUernatureza; crencll.:tos seus legl~ladoret. O T-1f:M

, noll606 companheiros que, pela situa- ell8CS fatos. , , " • . ' t) de .oUU·as acessões fi:"ncel- ~ut se \'ai fazer, o que 'Vai dizer ..
çilo da ,'jda que lel'lim' nAo PUde!'lllll O S!l-, AM.~:.Dq FONTES - Eata , ra~ prt,'lstll~ em lei" ou pro',enl- imprensa, com, fllndl\Jncnto - decla-
lldCJ~l'ir 1\ ln6tl'l\~ão e o grau de c1ví_~na~ m~os .do llde:~:l bancli;da de Vos- entes de doaçõcs par~'~":ln'es'. remos, claramente_ é, que QueremCI
llzaçjlo 'que nós outl'os solicitemos cl lia Ex. II a SeIglpe t aU apurlU'o Endentemellte, a lei Que se pre- flUer politica, ~ul'remo! eleftT-nos,

,(IUe, f,ue Ilpêlo se extenda da Inllncira, ~,ue, r~nl~ente. (,conteco, Cil1ndç o de- tende. fazer \'aiSUb,\',enCional" COl"" o dese,1am015ConqUlstar 'P,.o,sl,çlies, nCll&ta
ml\i6 vibl'nllte, mais apaixonaôa, n to. \ldn lelê. o na que merece, e ~espl:e- dmbell'o prOI'e.l1lente àe impO.3ttl6 e do TtlIOW'o, à custa ele impostos, •
elos cltS; para l!ue façam a polltica znndo aquelas llcUtal;õeS

A
que nao ~em ..te de !,aldol dos créditos ciestinaoos cust/\ dos saldos desubsidiOs e da

dentro d~ um, 8Jllbientc de harmoma bllSe !?OS fatos, V, Ex. ~uta trJbU- ao subsidl() t ajuda de custa dos::;,- ajUM ..lI~~usto. Que del'eml!Cr recj)-
'ele fair 11'([,1/ de respeito aoS úil'eltos na at1IbU~U a morte de tjeterminadll nhorea Deputados, OI parpdos pol.- IhidOll ao Tesouro, 9URIlt\!, nto forem
lillleioE, pllis que a política hoje é gil- ~I~~~~ c~lano ~e, tlll:,f!fmnando Que tlCCl! para !azel'em palit.ca pal'tic.llr;a. paill~ aos seus de6ti~tl\rl08,

'tantida pela Justiça Eleitoral. nllda to nAo t a, o ::~a.58}n10. Eotretan- , A meU ver, Sr" prclIicielltl!, sem Destarte, S~. PreSIdente, e'nCPIT:ln.
Ilwnntl\ fi vloiência pois venCe, sem- to' Do ~~; e p.O\,l\, dess.e ll.S6~BI!na- querer fil-zer praça 'cle ética ou de do estas conslderllçlies, peço 1l.o8 Srl.
prenqucle Que tiver n, lIimpatla po- quem matoumoo n~~1-~~n~~ ~~3CJ1qUt~ moralidade plllitiCll, acbo Q.ue 011 par. ~~utndol qU~1nlor aprovel:U l:sse pro
pulfll'. por esta ou aquela rr.?1io. De foi 11 ou O. cu' n tl.cloe, devem fazer apolitica, ,realiZ:tr ,porque ~ e ar, mllJt.o ,mal -'lO

- maneira que não se ,justifica de formo FerrlÍgemfol' ê ~~dm;;Cd~ &len~:t:~:~ suae carppanllas, promover seua lno- ~~~~~ê :eSll~edlta~do.t o b,Congr~lIO
a]gUnln, que o nosso pobre Estado se pode prwl\1',porQue infeU2mente' vimentoll eleitorais, à, ~a própria bem). »0 D. ( UI o em; mUIto
vel!hl\ t.e1)do eS$l\ celel:lndtlCle que ja- não há, policia técnica em SergJpe c~sta,.a custa dos candIdatos" dos
In~S qUIs e que,.até há pouco tempo Ela ainda é multo deficiente. Vossa' d~:'etórlos, daqueles e!eitoru ll'.le, tono Durante octisctlrsotfo Sr, ./!rru-
Dao llJe era atr1iluida. Ex.A sabe disto, Mesmo a.quJ .no Rio ~lbueln para U ChlXiIS parudarillS, da. C6m"orn, 0_Sr:. Jo~~ Gul71íll-

O nobre De;)utado Luiz (H.I·c'a em de Janeil'o ~e prrttlcam trunea mOI18- Nli,o me parece de bom alVItre, nem rli~!, 4, SecretárIO, deIXa, li, clI~
'(Uscl1rSQ que 'daqUi fez há !lOUCO e tl'lI!JSOS, que ficam imllune$, porque lledltl~allte perallte nouo povo, Que d~ra da presidéncia, l)lJe !li
ninàa em l',.partes Clue me, dá,tenta policia nf.tJ consegue aCertar· a pl$tn já 11110 vê com ~~ns olhos, muita COlsa ()eupa~a )leIo. Sr, Adroaldo CO!to,
Iiempl'C inculpar o ilustre OO\'ernad.)1' e eUCOnLj'r.I·, o I'el'd~delro CrJmlnoso, CJ!1e ora 8e verlflcaàllraute :Ui eJei- 2.° ViCe-Pre$ldente.
(10 me\l E5tado.pelos sucessos ocorri. () Sr. LUl. Gurcla -V, Ex,A acre- çoeB, te, tire d:nhelroúos CO!:'eB, pil- O SR. PRESIDENTE _ De llcOrd3
dOfl, em SerpJ)e. Sabe S, Ex." QUC o ~Jta que náo 11OIJso. Il~llrar tatos ocar- bJJCC'.!, de JmpDlitos,. de" contribUlçbes A Bflrovll~40 do requerimento ara, a
Governador do, E5trtdo, como o Cher~ r/io5,n[\Prnça.~\~nc:pnl de AI'acl\jú. como,ellta dO,impO!to de renda, pal'a ClmrtI'l\ se fazer repre~entar~a 3.

,de Policia que l\ própria, PoliCa não fJ~ !lenteaPle.,ltU1B, onde se rea- se custenl'em desp~slls mel'llmcn:e Exposição Pecuária, de Cllchotira' do
Jlode~ ter o dom de evitar rt prá~lca te:U wna testa, altas horlUJ da noJ- eleJtcmús, e partJdArllUJ. Itllpemerim, dCEltno os Srll.' Depu o

ele crunesqueaparecem nesta loca· O SR, AMANDO 'PON'I'ES _ Vos- O Sr. Campos Verga I _ Permite tados, Hermes de, SOU2.a, Dnnlel Fa
lidade hoje, e daI, a quatro meses na· aR Ex,o sabe que foi aB&1SSinadOlllUi V.Ell.• ? 'Xenllo Brande prl\Zel' em raco, Leoherto Leal, Dulcino Montei

"cluela llutra. Cnmes desse tipo tetll l'Uas de Al'ucajú, há uns seUi ou oito sllllsc,'ever, integrnJznente, IlSl\SSl:I'- ro, ,José F'leury. Rui Palmeirll, S,ilvio
llcontccldo em Estados sob .o govêr· meses, Um chauffeur da Becebedoria tivu opOl·tunas 'de V. Ex.... 'Tlllbn Echenique, ,cel60 Peçanha, Wilson
no ~a UDN. ago~a e no paSSl\d~. ào Estrtdo, elemrlto simpatizal1te do absoluta certeza de que o nobre co- Cunha, e José O;uimarfies.

, 0",1, Llll" Ou.rela ..... Denuncle~ e5~e~ PSD, e a rcspol'lsabJlídade ,do crime lega atacaria êste pl'ojeto com o brl- O SR., GUSTAVO CAPANFMf\'
t~tos, elamtenhtnd<;J comtl,Yt, Ex)" que também não' pôde ser apurada. até lho que lhe é peculiar Di\:o l\'a!s' ~I'd' Prdeslde~te. pe,ço apalll.vl'3, cO,mo
...,rgl.p en a esse ...., e I'e evono hoje " " se' . 1 t,· . . .. li er a maIoria,
een(ll'lo nacional Mas 11ão possa dei- '" " , esse pIO e o .osse 8plovado, cons· O SR PRESIDENTE 'I' ' "
lIaT de trazer no 'conhecimento da Na- ta?a ~~ lI:;} pG;1~cia - 1qáo se trn- ~tulria, lIté gravíssima lIrneaça lÍ!) re- lavl'l\,O 'nobl'e Deputndo - em a pn
,çfi.o· que hãfalta, de autoridadc, no ao, co. glme e nós ea/riamos na descrédito OBR. OUSTAVO CÚ',\NEMA' r'"
,Estado; por ll~iio ou omissâ,!' os fa· o S~.. .AMANDO. FONTES- ~ ~~pu.l,m·, Eu me cong1'atull),poi~, vI- - Sr, Presidente, o Govêrl'lO tem o
to& se reDttem. Há poucos dIas. "Ilue· COtl"~qilellC!a da crllllinaüdac:eque, t,.m~,'l.e, com V. Ex." pel:t. ojl0!tuna maIor empenho em que Il questllO d03
ria relembrar P. '! ~E?"~' ° chaufJeur infel!zmepte, se, desencadeou, ,sObre e brí1hant~ _anállse CJue está fazendo financiamentos combinados com o
'de Ilulltre. con'eliglonlll'1o do partido Sel'glpe;'E é precIso qUe termine, da propo!UÇll.o., " GO"~rtll) tlo! Est:\dos UnidO!: seja eln-
de· V. Ex. ,o Coronel Gonçalo Rolem· Estou certo de que a JU6tiça, de meu q SR., ARiWDA CAMARA -- 50:! cidndll de maneira' satisfatória peran-'
berg Prado, apanhou. foles)lancado EBtado, . o Govêm.o do meu Estado, mUlto grnto ao apoio de V, EX". te o Congrrsso \
bàrlmrllmente na rua Joâo PUllOll, neste Cll~o especial de Jl:stllJlcia••Clnde outra c~ISa nllo seria de tapel'ar, !lada Outro !lia, '0, ,Deputado Herbert
,principal rua de AraCa)Ú" li 'IIStR d,e [oram baleados um Dep!Jtado .Federal 11 Il?nnelracolllo V. Ex,o tem·ae (1011- LevY fêz ~ êese respeito utri"dlscur~o
âtlla J:)eputad~ eBtaduallJ,-;â~oIJclq"e um Vereador, 11Ao de .amar cll21d(l nesta ClIl!a, une, de.8cle logo, mereceu de mIm um

~ .," .
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flpfirte ~~cIRrecedor. 'mll~nlio era pos- prút'la em que l!'e 'enlcou e pedido O SR. LAURO LOPZS - JI,t"llll.}. O SR. LAURO LOPES -\1. Ex."
I\lvf'l, num simples aparte ·OU mesmo llQ'Congresso de I'er,ba que cnera porém, que V. EX.RS devem eftar há de: convir em que estr,r.1US Hfl!:;,n-
JJUI1l tlebllte com o' orador. 10rnecel' os o contribuinte brasileiro na, base ~uivaClldol> cuanto à autoridade rio do. nesta primeírn parte, oos rnlr,!(s-
e~cJft1'ecimenWs JndJspensãvell!fiObre dos adlcíonaís do Impõsto de íntormanate. porque os fa-tos que se Umas externos feitos para f.tl'l>;j~r M
() caso. Renrln.e o pedido de organização esto sucedendo se encarregam dc de- Plano Nacional de ReCUl)I"~·~Ç;:.(> },;cu-

F...la a razão pela qual peço 11 V. do Bllnco de Desenvolvímento monstrar li nenhuma ccnsisténc:a nómíca. Não vamos turnultear üF de-
Ex·. Sr. Pr,esldente, que conceda n EconOmlco não encontra conflr- deesa informação. ,bates. O empréstimos para os atH~sa-
JlIl.Jnvrnao Deputndo Lauro Lopes, mação na realidade nacional. O Sr. Afonso A.rinos - VejR "ossa dos comerciais t OUI10 assunte.
ljae vní ralar em nome da M~iOl'jn, Nunclt houl'~" - diz S, Ex" ~ Excel~ncia: T!ão ten!'o n~nhu':.1n dU-1 O sr, AIi,mar Baleeiro _ MM um
J'l\.ra responder 110 discurso do Depu- "0 con:lprol1llsso e, pela menos a,t2 ':Jda en~ acertar af~r~natl\'~ tHO pe- assunto influi 110 NItro. A l"'.~M ('f'-
tndo Hcrbert Le"~', O DeputadQ Lau- O momento, a posslblhdade de o '-lI enrptórín cle.v. Ex, Ma.,s do que pacídade de creillt,o é uma. BIUÜI
1'0 Lopes trarlÍ 1\0. congresso e. por t,ermol! os ~mpl'ést~mos n~'juOe ISSO: nâo t~·el. ne~1hum ~eSP1'a~;r; ~o não pagm' uma prestacâo c. Ljl) ('N;l',

f~te modo. li. Nação. Dl! esclareeím-n- 1u~to. ~onfolme th c oc~sl"o. ~e ~ontrárJo, terei 1;1al1~C 8"~lSr;"I",o ~I- I para que tudo venha abaixo, V. Ex."
tNI necessârlos, sõbre problernn t" o velifical em fontes nutnrízndus . I vica em que SUa aürmnth a seja, CO-] com os elementos que posuí, fJtln po-
;mportnntc para a nossa economia. Afirma, portanto, o Dôputado Her-' mo espero. corroborada pelos flttos, s.cao, que ocupa, de relr.tor (;,., Fie-
(Mllilo bem), bert Levy que o Go·;êrno. para obter O SR. L~URO LOPES - ACI'cdi, celta poder-ia ínveetígar re'.:fic"ndo o

O SR. PR.ESIDENTE _ TPil1 a pa- do CO_'I'esso Naclonal o emnréstimo te o nobre DeDutade Afonso Al'i:'1os, é s f' e . •
J~,vm o Deputado Lauro Lopes corno ítncmo, resultante dos udícionaís d3 quem acompanhou como eu. eutusms- 1'1'0,,, e os'; o caso. T • .-
JlrlE'r dn. mníoría . 15% .do tmnõsto dc Renda, constantes ta, naruele t2!,lpO e ho.l,e. da Ph,lO O ,;,1\. LAURO LOPES - crer o

O SR, r.xtino LOPES _ Sr. Pre- da Lei 1474,quc votamos em 51, oara] ~e RecuperacaoEconómlca do 13"'- m~~?l ~i·~~~Jênte a prlmei-'I'I~'iTl-'11t-
lohlente, 51'S, Deputados, se 116. uma obter o aval da União para os preteri- síl, o andamento dos fpto!' ~ 1'11.1 a..' '. ".. ' ':". .... .
voz que me habituei a ouvir, nesta didos enroréstímos internos e J:ar:"j eontl'ibUj6<J. patríótica do .Partido de :.1"."(\ do D.eputad~, ~.eroe.l:t. L'~:,J:~~~l:
r~t'a, com respeito e .apreco, é a d') criar o Banco de Desenvolvírncnto que V. E):' ~ (l llc'ler.. , , [dizente ,c011.1 ~s h.ro_m~çoe"c~:,-t~Q"S
Deputado l-Ieroert Lc'·~·'.o eminente Econômico, que seria o instrumento O Sr. Afonst'. Armos - MUlto I ao nobre líder .~a YD~, e, ~~,lm. 11 de
rr-oresentante dc S:'o Paulo, cUJa au- da realizado da. Plano dc Recupera- obrig'aelo, que /' base ,il'loplla ,~.11 q\".. " •
~fncia deploro, nesta hora. d\o Econbmlca do Brnsl1'o G''''êrnn O SR. LAURO LOPFS - .,. pam se calcou o pedIDO ao C_ncr('~".o

O sr. Al07lso Arinos...... V. Ex,' teria mandado informaeões falsa~ ao efetivado d~ssns medicla~, s.ó pode de, I'cr\)as ~u,e onel':\m o ('Cml~~-
me permite ulT1a InterruDcão? Queria Pal'lamentoe baseado nessas infor- a~rl'rlit~r p 10111'~r n, entu~in,.·l'" e.o b~lInt~ l:iras~lcll'O na base ,du~ ll,..-
llJYf'DSS Informal' aV,Ex.j que. ~Ii:'ls macôes fnlsas 'ou inexatM o Con'!l'cs- jubIlo de V, E~.' dlantc. da faltaM' C'0l1lus. do 1Il1l?ôstO ,de 1'(',,(1 .. , .11,.Jo
por, recomen.dac:âosua, pre'leni ~f) co~ ha,;ia,'sido .induzido ~ ê'rro e co~ce~ Cf)11fil'ln~çf.o das informfl,{;?!',\ n~lt! ~li.c:ont~'a conf.ll'maçiio rl?~ .:'~nhtl.n-
DeulItado Herbprt. Lev" Que V. ,Ex' d1do as medidas legislatil'as ~olici- V. Ex.' P seu nobre cole;a de oan, (l~, P01! nunca houve o. c"mplo.,.
J'DSIIlvl"lmente fol.rln,· nrl. seSlllio de 'd cada recebe'·Rm. miSSo, e, pelo menos. al,e u mon-

t~, as. ., .0 Sr, A lonso Arillos _ Queri:l tan.te. 'a possibllidade ele nb!ermoS
lJo'ie, S, Ex.' estão ,entretant.o. com E S, Ex, acrescenta que "fontes a'1enas m~ds uma oportunidade, para 05 empréstil110s da~uele l'üJto".
'Dm compromIsso Ul'~ente. ~ue del'ia autorizadns no exterior lhe "deram a d\ze1." aV. Ex. que essas Informa- -~ o que afirma S. Ex.'
atendH na Cidade de São Paulo e In.,. crença de que nunca houve o com- 1
rl1mbiu,me de dizer aVo Ex.' que ni'to !promisso e, pelo menoS, a posslb'l:da- cões. que sol!c\tnmos. ou essas asset·- . O Plano de Rec-'Upel'aç~o 1:;.::onOI11 
i,erA nenhuma dúvida l"m reconhecer de dc obtermos os .emprésUmos na- til'as porventura inveridica~, OllC I'~- ea, cumpre afirmar, é U111 dos f;el·viços
as rnzões que V. Ex" formular com a quêle \·ulto." c~be~o5. fmem parte ~o pro~esso de que o atual Gorérno pone ai'rescntar
~l!a habitultl proficiência e oot11seu Devo atribuir a equfvoco esta aflr- tecntca democrátlcn. Sao s..rn"os que com orgulho à Nação. por conStltul1"
cOf'tumeiro c:1\'nJheirl~mo. •. .matil'R, i1;rllve de S.-Ex.", grave IIt,é prestamos. levando à tribuna hOm€11r. uma I'ealização patriótica. um. Plano

O SR. LAUR.O LOPES _. ·Obri~adQ Ipara n6.s. os le.TI~ladores bra~i1eil'o!'. cornnV, Ex·. n~'l'a f>.r,l"r~c~r o fnt.o, que \'.em resoh-er as notlsas defjci~,'l
~ V. Ex." Que teríamos lecrislado Rpre~s"darl1Pn- O SR. r,l U1'lO. LOPES - Mll1t°c.ias de tl'ansnOl'tes ferrol'iáI'J(lS, ter
" Já me habitueI de telmodo 9. ou. te, sem um maior exame dR" rR7Õ,,~ obl'i,!,.arlo. D<>~de lá l1uero ~'cIRI'ecer restl'ese marítimos, a nOl\!l1. l,b~oluta
vil' .com reS:leito.l1esta Casa. a ::mla- apresentadAs pelo .Cl1pfe da Na~ão 1\0 li V. Ex,' !'UP 1\ Zont" l\\\t')1""'IH1a In. !alta de silos, defrigoriflcos. Hc, TrF.~
vra ào Dellutado Hsrlíert Lel'Y, que soUcitar aC'ue.111s medidas... 10l'fia 1\ V, Ex. que ~ el11"ré~tlmo ta-Se de um Plano que o Executivo
~e temde~tacado pelo seU alto e~;lj- O SI' . Afonso Arinos _ Pe:'mlta.,me n~,., "lt"!'~"<'1..~r!o p~.'e~ 000 r' '!hoe" , pOderia n]Jreserltal', quando' lhe !nJ
rito público. pela sua cUlturn, l1plo V, Ex."? (') :<;1'. Af07ls0 A1>110S - Tt ezentos ta,ssem outras I'ealizoções, eo:no jU~
rnrinho com Que se dedica às no,ms O SR. L....URO LOPES _Com m~ho;~: LAt:'P.~ Tt:1l"ES _ .... In- tificati\'a de ~mperiodo de. OOI'!'!'~:1'
qut'tt.ões econômicas e financ~;""< muito prllz~r. clu:ctn neles o crédito antcliormeme O 51'._ Afolloo A.n~lOS - EU: JkàJ..:
prircioalmente, que. ontem, RO .abrIr O Sr.A!onso Arinos - De~ejo In~ cotl"eA1do ~T,l~l1t" . ~rl11.:ssao a V. ,E.,,<, ,~a,n::.no:a, Inter_
o "Diario do ConTresso" e ler o dls~ dagar, em primeiro lu~ar, a V. F:-:" O SI' A.fon,yo Arillos -,. Incluldo l'\'pçaO, V. Ex. se .C!~.lU II .mpor
cuno que S. 'Ex," pronunciou ~.nte· M, na mensal!em oriunda do Execntl- êsse ~"éd'to • sància nacional do Planocle RecU)J~
ontem•. a minha Impressrto foi de es- \'0, onde se sollcitava l\contrltpnrt"dn 'OSf?,;, 'LÂrmo T,OPF.~ _ "1nr':11- l'aç~~ eRc~parelhamento, FeU('Vlàl'l,O.
pantll. foi quase til" Incredlbl1idllt!~. e em cruzeil'os para0 financiamentn do do" d'z o Sr Deputado Herllert Querla solICitar a V.Ex. o (lIJSélJUlO
1111 buscar .lIté na lista dc presença 1\ emnréstimo elltprno. estaVA fixlldo o Le"~"':' . de. um esclal'ccimento tnmb~m ll<lanto
certeza de que l"stivera naOR,a, na- 'llmite de, 500 milhOlll!para. os invesU- O Sr. Monso ArinQ~.,.. Del-p. hllver a isso, pcrque a 1l1111l1a l\pl'~f;1.Jsâo é
qut'le dia. o Deputado Herbert Levy ment05. um eonll'oco nn traJ"smjss~nno opn- multo grande n t'ste re~pe.lto. Amda
e de que era efeti\'amente seu o dis~ "O SR. LAURO LOPES _ E' um ~arnento d" DeDutado Herbel't Lev~:. l'eeentemente, o llustre Dr .. Gll1Con
curso que o. "Dlârlo do Con~esso' dos pontos mais Importantes dos nos- ,rt. Informação Clue recebi é a mes'l1'l, 1e Palva, que fêz. pnrte ca CClniifl;ão
publlem'a, discu!'~ode' tanto maior sos debates, QUe terei ocastAo, em ~he~o\l-no!l" ~mbo!'l, n total "l'••ie Mista que se organizoU pll!'. I'labo!1a'.
~Tn:idade. ,ounnto prontlnclredo porS momento. oportuno, de el!elarecer fi tTezentns mllhi'Jes, incluido os 90 mi- êsse Plano. em e.studo publIcado no
Ex, • espírIto !ereno cle um p;rande V, Ex.· Não estava ffxado' a montan- lhõpl!. da I.!~ht, "DIgesto Económlco" de SM Paulo.
eetudioso desta Cnsll. Mas o di!cul'l!O te ,nempl'eCiSa1'a estar diretAmente, ,O Sll.. t,.4UR.O LOPES - .A.ssel'e- menciona tOda a estrutura do .Plan')
era d~ DePutado Herbert Le"~'... a porque ,tendo tida o compromisso do ro a V. E.'C ," oue nos entcnd!11l~nt.os feito pelos técnicos americanoS ~ bra.
fIln.lcI:lll parlamentar que. com o ecn- Gov6mo americano para a priorIdade entre I) l!'o'V~mn.bl'a!l1,.{ro.:o lro\'l!rno sUelros, t, realmente, uma obra, IM)
eurso patrlótfco de todos os ))tIrtldos de fornecImento de Iftaterfn.ls e dos R1I1",rlcllnQ. o Banco Internaefonl1le lodos os aspectos notáveis.
representados nesta Cr.sa. fomecfu ao agentes 1inanceiros ameriean~spara n Banco de I","o~t~~llo e ~.:nortn- . Eu .tive oportundade até. lJ\lr,nao
Govêrno. numa l'!pldez que nos, l'e,co· ij' fornecimento dos recursos flnllncel- do. ~Me emnré~tlmo eoncp~ldo..an- I'fsltava a Usina de Volta J/.edor.cia,
menda, tOdas ns medldas lel!'i~.lalll·aS ros americanos para oforneclment.ll h~rlorml'ntl:",à .L\qht. não 101 ohfeto de ali me encontrar com o ur.babtn
nece~5l\rlae à 1"1leCU~no do}>lano dedos recursos financeiros ellternos, na de Cl\'Alquer CO~it:R('!iO. ~ matérIa dor americano que era repl'~s"nt~.nte,
Recuperação Econôm!ca do Brn..uI,lIc proporçfto da quantia em oruzeIrol! ext"l\l'1ha ""'~ ..mp'~..t,lmos em CRm~, dos Estados Unidos da AI11érlCll neflf>~
~entlu no de"cr de dar àquele Depu- Que pl1d~S5emos dar em eontrll-par- O Sr. AlInmar Raleelro. -Poderia Comissão. Muito bem; agora lll'nuDto
tndo resposta ImediatA. apesar dI' o tida. ~sseemprést!mo poderia como V. El!.· esclarpr,er~me ae foI 1"0('0;" li . V Ex a;"em que condl~õcs ~e ,'chfUn
nobre lfder Gustavo Capanema, BPm- dólares. . ' seQ1tndn. tlrf~tacão do erMlto tle :l!lO. a's m'edid~s efetivas. do GovêrnOljllf,n-
pre I'igllnnte elltento MS nOssos tra~ ...' I'l"llhóe~ a""rto tl"'ra rp\!Ul~1'i?Rr.no rlQ~ J. • 'b
b~. Jh'o·, nun1 ap~l·te. no· inicio. d~ orn .- O .Sr. Afonso Armo!. _ As fnfor- ' , - I ~ . I '\ to ,. à execuçAo dêsse plano. ji>. t;,a o-

•• o ~ n n ll.trazado~ .rl~ nOSl'R ha an,ll comerc.1 d estA oralizado
~ll.o de S. Ex.', já haver la''l'ado o seU maçoes ctue me forall1. transmitida! eom O~ F~tn"". UI1;"~.? ra o e que lO pP' '. ,
protellto contrà as afirmativas do - e são realmente autorl2adas" em· O !\!?.. T.~Trno r,o'P~s- :t Qutro O SR. LAURO LOPES .- Para 118
ilu~tre colega, I10ra eu, neste momento. no esteJa R~~unto. de llU~ poderia "trat:ir mais ferrovIas? _ . '

MM, quedlzill. no discurso. o Sr. em condlçôes a!ndE\ de transmitIr o 11l1lante. Toda\·in.atl\ndo à sofre~l1i- O Sr.A.fonso Amo3 - Para M
Deputado' Herbert Le,'y? . nome lia. pessoa que mas fornece'lI, ri~o de V. Ex .•, dizendo· que foI ferrovlal!.

"Aca.bo de realizar vlall'emno - l!ão as, de que. realmente, êsse 11- pa"l\ '
Ext~rior, onde "el'iflquel, com ,pe~ m!te era o de 300 milhões de d6la- o's Ar·s l cf N o SR. L:.6,URO LOPES - Qurmto
lar, uma sltuacfio de excepcional res. dentro do Qual _se acha incluída c!mel":~? lomar 11. e ro - o ven- às ferrovias, V. Ex,' sabe Que (; 00-
de,crédtto para" onosse pais". . Il pal'!e de 90 lUllhoes concedida ao O SR' Lf.UPO LOPE5! .... Vn~'a vernCJ nomeou UIna comiSSão para

E IIcrescenta:' emp'réstlll1o da LI&ht, o que Corr~s· F-~o. eO~11'\':eendp. ctuen.§o Sf\U o Mt_estudar~dentre os' problemas de or-
"Impressionou-me. sobretudo, e po?dc 11 um total efetivo de 120 \l1i- nf~tro d~ ll'a.pnda. nem tenllo o~ ;1- gamzaçao do Brasll. éstp.. dllS. r.mj}rê~

me entristeceu ter "eriflcado ~ue lhoes de dó\ares como mal.xtmo para vros do 'TeloUro,\ll\rll noder 111for- snl! . !el·rOV!lI.rias. 15to foi obJcto de
o Governo "da União Illlresentou- os flnanclame.ntos de outrR. naturezR.. mar adnt,'I do .. regulamento. ,Mas lm!l mensagem. Que se trRJ1~formou
aprcsentou.se diante dn. NllcAa O SR, I,AURO LOPES -Verlfl- l\s~evero: 'foi pa~a. no Projeto 1:9<l7, de 1952, nesta ensa,
com elementos dc Informaeões In- co que a fonte de In10rmações de O Sr. A.710mor R.,l~.lro_ 01,,"0. Por êsse _prllJeto. as o.tunls estrndml de
verillicas •. lmprocedentes, pal'l\.I1(!- V. Ex." deverIA ter .sldo a mesmq 1l: tlena OU!! V•.ElC,' nll.o seja o ?dl- ferro.serlllm transformados em ilUtax
tlir a aprovn~ão. de medicl:l.s da fonte ex~erl1l\ QUe Infolmouao. Depu- nl~trn rIa P'.""I:!I1, . .. . . ~uias, tôdns subordinadas ll. 1l1111l so
mllls alt.ll l'elev~ncla, como é o tado Helbert Levy... O SR, LAITllO T,QPli:S - Acredl- ciedade anônima, com suas direções
caso do' Plano de . DesenvoM- O Sr. Afonso A.rines __ Exatnmen- to nA slll~"ridade d!! V. E.'C.'. colegiadas, Isto porque OI! tecnlcos
mento Econômico e da criação cio te. ' ,O Sr. Aliomar Ra!eeiro - Küo há r,áo ,podem, como nós t;mbe1l1. COIl'\-
Banco de Desenvolvimento Eco- O SR. LAURO LOPES _ ... mas ":1zfio para Que n1i.c~pjn n~S5ll. 81n· preendp,r que um diret".· de tl!tl'llda
nOmico·'. cOl1cluoque V. Ex.as devem estar cprld:i.de. A!>!ol'a. tellho uma Ir.formn- de ferto tcnha de atender d~sdeOll

Dit mais: , . etn equ!voco, quando· aéreditam ser ~llo. claro tine 1::!ó,Ieitlt a reserVM, f'nl problemas técnicos de sua emprêsa até
"Infelizmente. a notIcia posltl- essa. fonte tlutol·lzada~. . cnso' comoêste: essn. prestaclio J1~(1 os . Bcdidos de licença dOBl1:ll'àa~

\70, da . obtenção di crédito, no O Sr. ,Afonso A.rinM - :m externa, '01 p!u!a no vench'nento e, nr.rl'l'p, nt~ freilf, " '
montante. de 800 milhões de. d~" porClUe se aoha a pessoa. for,a do 1 salda do Ilustre Dr _'H.orâclo LUer. O S1 Broc/lado. da Roclla -AquI,
Inres.por pll1'te do Banco Inter- Brasil, mas trata-Se de um b.aatlei- l1lio havia !'lido p!\l'n, Em t.onn caso, P.U desejava fazer urna corl'cç~o.O
nacIonal, não se cor.firDlll.. à baee 1'0, peço a V, Ex,- verifique t.sse' !ato, .proJcto a Que V. Ex.' alude não
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transforma l5 ~iltr~,das" ele tt"rro em) O SI', IJroc1v.r!fo d(! 1l0tll(1 - Eu pe-, chegou m<e'1l10 a ser constltu.lda. Foi
.u~"l'quil\", nus' ela ",-,eled;de IUlÓ- dtría, então, que V. Ex.' nus socorresse o pt'ojeto " outu, comíseãc - a c!e
.!tua com suas luzes , senãc pode ser 8Ocic·lC'~onomh\ - onde ainda. se encontra,

O gRL~URO LOPES '-Mit8 so- 1ade anõuíma ml1l autarquia, e precl •.\ssim aprov~lto a oportl:ulldade PD.l'i
el-elt\d.' 'llnÓ'li:ll<l que controla todos ,~am,,'l: apressar-nos em conseguir W11l\ fazer ap~lo :i cAmllr~, ja agora CO:t-
os fe''''ovltlrlos solucão, apresente-a V, Ex,'; t~nclo com a solídaríedade do llder
'os~ SI'Oc';ad!l da R'JCI'a - Crh O SI', 7'ristâo [ta CIW/la - A solu- (til mlncría, no scntidode que o pro-
"'a '-~éiedatle'ap.onÜl':l.·· . ç:io sel"Íaarrendal'. ou vendei' êste lcto camtnhe, com esta ou com aquela
ll"~R V UR' LOP'.,.S ~' Que ;. rerro velho que :«t está,pam que lJIU- solueâo, !\lll1ca fiz a, menor, pressao

?n? 'd... ~~nt"~le <'etõclus " tículares pudccsem admtnísu-a-Ias com Junte acs meus companheiros da ma-
.I) -'l ~ .. o '., " ',t' ',;" .. lUC1'O., torta, no sentldo de que aprovassem, .o l~r. ,:;o,c,;ac!o, ..!I, cr~c~:, -Po, O sr, nroc?wdo da Rocha _ Eu a p1'opoaição do Oovêrnc uma ~ez que
:Is,.Q ecse l.lOJe.o :fOI rutm:n: do com c ~esej::ll'i1 n"'Ol'f! que V E" U 1110 in!01:- contra ela se levllntaram objeções dos
p"l'Cec" ~~o Partld,'" 'n:"lJlIIhIS:~ Bl:lI,~I~ iilasce s'e ~fguém seria' c~~uz ele com. llartidos que constituem a minoria e
,leito. Clt•• o consídera ,h1eJon~adle; orar as estradas de ferro do Pais nal do, Partido .' '1'I'abalhlstll Brasllelro,
-ccm a t~l1d"llC'!I SOC:nllZRnL dél,. ~1tl1açJ.o em cue se encontram com Não querra forçar a coísa pal'a obter
tl"t13~r>l'te", atual em !,o~n o muneo. r.s suna instal~çõi!s' em péaslmo' esta. vot.~io que pudesse colocara Partido

O ",R, L.\l.!~O LO?"S Estil do com material deliclentee com TI'al>ttlhlsta em situação minoritária,
<Iu ,:;e l'~s:~ondldo o aparte dClDe"u· I'e;'ime tarHári, exJetentelmpedJdM O SI'. Tristtlo da Cunha -Quer dJ-

, tado HOl1so Ar:nc,s pelo nobre Depu- de~ cobrar aquílo que re~lmente lhe aer que aqui na. Câmara o Parttdo do
t.:1", E\'ochntlo da Roch~, • t:evi!m,' , l'l'esidente da República fa~ oposição

CJll'.'CUl esclarecer a V, Ex, (I':!e O SI' Tristiio dI! Cunh.a _ E' o ao- ,a S, EX,n'! '.
~~\' mer:~::g'e:'l, remesld t li com:~~o vêrno deixar de fixar tarifas compen-! O SI', ,Gustavo Capanema _ Nao é
d~ Constltlllcao e JUst\t'a, f~l, cl..f\tll' sadorasql1e a'oal'eeerão capitais, !&ao, E' que ;L maIoria que apolil o
bt1~d'l 1\0 ilt1streDe)'lm311~ Ln'l.G BIt- O Sr,' Broc/I,(/.~o da Rocha _ Não ~r, Precidente, da República, já, dlalie
tencmll't. 5,. Ex,· deu ,parc('cr pel:: será pn~ciso que os particulares ve. várJas vêzcs, nlo é moJorla encobres
c:ollstl:l.'cionahdade do projet," ,e, an nham comprar eatradu de ferro: os taela, n~o é maioria lujelta a um l'e
'JI\~smo tell1!Jo. juntou 11m tra~~lilO d~ rngenheh'03 brasUelr08 estio em con- ~ime truculento: é maioria que dia-
.~n\" comlss~o 'de estl\do~ rll PartIdo dlções de :fa~'~-Ias proS\)eral', eute, opina e divel'lle,
Trabalhista ,Bl'aslleiro, ttT·,ctllto1e!lt~J· O $1', TI'isiã.o aa Cllllha - E' ilusão ,O Sr, Tristtlo da Cunha _ Mas não
mmte C(1úh'lÍ.I'io 11 sugest30 do F:r, 1!e V, Ex,', Nas mãos' do ,Estado nada se compreende que jU8tamente o par
prcsltlente da RepúbllclE"l !l~1Ulda.. "iEiO r~ 11:1.I':í. tido do Presidente da Repül)l!cafaça
.cn'rlou-:e o projeto 3 ComlSB10 de O SI" A. fOIlSo Arinos - SeI que a opollçilo n lJHe mesmo Pj'eJJdente.
'f1eQ1,ol11i:t, onde' foi (ll.trlbu'do 30 prtstação 'em C('u~eil'ol ê' na ordem O SI', Brochado dll. Rocha - N;'o I
Deputado 5!1vi" :::chenIQue, t:lml),'\~ll de 7 bilhõ:.'3, puilRexecllçio d~e há oposiçio ,nenhuma ao SI',Prcai.
;th ,P:\l"tldo TrabalhlstttBI'as:leiro, o plano, e s nre3taçl0 eml1óllll'es sel'la ciente da Repúbllca,
'qual, nO) s~u, parecei', adotf! 11" Inél'itc na ol'd~1l1 de 1:;~ milhõeS, Foi o que O SI', Trístdo da Cunha -O P,S.D,
'OS' r:ontos de ,v!st:l d(1, Ci1lnIES~O de es- depreendi das leituras Que fiz, nia quer o andamento do projeto e o PaI"
:tl\,ctoa do seu P:lrtido e fnl1nln3. o pr(l- ~endc, ne,m eSllceialista em estrada de Itido Tl'aba,lhlstli Bruileiro a êle ae
jc!(), O p:JI'ccsr da cOllliul\o 1:1c estl:- rel'l'o nem em flnauças, Apenas que- opõe, Logo, o P,T.B, está eJ!1 opoai
d~s do P: T.B, acha·se llubllcadCl nç, r'asn!lentar, em nome do meu partido, ç~o ao SI', Presidente ,da l'tepubllca.
'''Diárlo do ,Congresso" do dia 1,3 de qUe r.colD11!lnhltI1lCla,com a maior aten- I O sr, Braehado rllI ltaclla - O, Par·
'fl1~" cl~:;te ano;' o do Deputado Sih'lC' ção, e e8tanl03 dlapostos a ofel'ecer, tldo Trabalhista. Brasileiro nlo con
Ec' t 'Cjl\a,nãO folvoladO,ex:,.tamen-embol'a não t~nha sido soIlcitat1a pelo ~ol'da C01ll o pl'oJeto nos termOl em
te l;:orCllle a ConlÍssáo deUool'lJU man- nobre Deputado, a nessa contribui- que eltá redigido., Só poderá. apro;'á-lo
'lial' publicar o trabalhodllquela" co- çiio,., , com protundas alterações.
'mJ$S~i1 de estudos, pua ultel'lor dls- O Sr. Brochado da R.ocha- Nio ,O S~'T.rj8tão d~ Cunha - Quero dI.
JlussãG, visto como nêle 52 ('.aJcou o rol mas será, ~el', ha dlvel'~ê~cla com o Sr. Plesi-
pa~l:Cel' do I'elator Sí.lvlo E!:l1~nlque,o Sr. Afonso Arinos _ .. ,mais des- degtes~a :;tci~â~c:'da Roc/la _ Não
,O Sr, .A~onso Alrmo' l-I rEll\ltl~o~ ~, velada '.t lI1edi~a, para que ísso se rea- hã mas s:! houvesse nísso, não ,lrJtt

,!1Ue me Dalece, 5:1 vo me 10 , ,z,' • hz' com u!'gencia Que se broa. de' - os cI
q'ue o Partido T!'al:alhista Bl'asllei- r :'. , '"., ',_ 1I1ll1nenhUm; nO\o somos escrav e
' p 't'd d p' ld • da ltcpú· .a,o qualque~ coisa, e a rClvlndlcaçuo ninguém. tenl:lS o dlrelto de pensar e
ro! alIO ales en,e , do meu pa.rtldo, d divel' i1' Se algUém é esel'aVO, que
blle:'l, deve assumi!' a res!)onsflll,lidade O SI' Gustovo Capan"11la Quero e h g • ;., ta ""Ul'to belnl
d ''"n I 'Ie ~r jeto cuia jU" ' ' ' , • - 'estran e nossa con...u • ,A'" ' , '"e SU."" I u.r aque "o, '.', , relembrar c.ue desde o momento, em O Sr TI'lst4o da Cunha _ Não e5-'
l·tsdlcld;,de l:nllu g'n,a. por ,~u,1O tJ..ue ve: que oPl'esidente c!a RC;Júblicaman- tou esti'anhando, mos apenas acentu- '
r.ha re~lrnente daI SOIUÇ,IO ao "ssu':l délU á r:,'unal'a dos Deputados o P!'G- , d 'vcr"ênci"
to, uma vez que os eS,t:ld.oR .li ,"st'J<:J jeto de redl'g'anizl!~5.o do sistcmll de ,1Il'á0S~ ~uslavo Ca"anema _ Agra
fe~tos c. que ,os ~o~slblhdade5 fll1all- nossas f;~rrovias, n10 perdi mais de d.e,o a~ nob;'e orador Que me tenha

'cetras, E:iO satlsfatGrlaS" vista esta pl'op;;siçl0. Fiz no Deputado c ncectIdo o aparte quc ob'etlvou ape-.o SI', Brochado da R0alla -Per- Lúcio Bitencourt, por inulllerávels vê- n~s apelar paro a Càmar~ dos Depu-
m:te V, Ex," U111 aparte? " ,zcs, o apê!o para que soltasse, o pro- tadcs no, sentido de que 11 proposlçiio

O,SR. LAU~O LOl'ES -:0Cmn m~~' jeto, ~ cert~ feita, disse-me o l?epu- S6bl'e cujamatéri:l. V, Ex,. teve de
to prazel', IlSSJStlrel. à cont_ll~:J. cn.l c lado Luclo ,Bltencourt que preCISa\'a, tratar, tenha andamento mais rápido,
V. E1I:," e o nobre llder t1a m.l:ona. para. com[lletal' o pareCêr, de 'um cn-I O SE.. LAURO LOPES _ Senhores

O Sr, Broc/lado da Roc1w -- Real: tOl(1illlcnto com o Ministro da 1"a- Deputados, technndo o parênteses, no
rnente cstamos faz~ndo estudos pa! .. zon:la, Levl:'l, pel:soalmente" O, Depu- qual verIficamos Que o projeto _ mnn.
llubstituir o projeto com o q11n1 11~0 tr.cloLúCiol:Jitellcourt ao MInistro da dado pelo SI', l'::e&idel1te da RepúbUca
podemos. concordar, NêllSl! mr'men~o, Fa~cncla, Obtive uma longa conferên- e que encerra um sistema que, cegun
o engenheiro Lafaiete Ann.l'nde, ll"mlLC cla -das dois e, ao ftmda mesma, jlll- do S, Ex,' "perI11aneeerá, natural.
do, Deputado José Bonlflicio, nos~ f~tt g-ueI que tudo eBtiv~Bse a~sentado, lIlente. sob estrito contróle do Ettado,
nos socorrendo conlSlla e"pmencia ,Mas o Deputado Lucia, D:tenco,urt, mas favol'ecido por novas, condições
e talento pt\rli chezarmos a'uma pro- meSI110 118sim. -não pôde dar seu pare- admll1!strnth'tls e, fJnanceiras" condi.
vidência que de fato soluciDne os pro-, clir desde logo, e ,decorreram mais ai- zenleS, não tenho dú\'ldaS _ declara
blemas das estradas de ferro brasilel. gunsmescs, Entretanto, como o pre- I) Chefe dll Nação _ à maior eticl~n
raso Tenho parl1 mhn que CI proJetr, sidente da Repüblica dizia que o Pl'O-, cln da rêde fel'l'ovhlrill naclonlil que
oriundo do Poder Execlltlvo não reso!- jeto não podia mais continu3r parado êste projeto, trazido com uma mensa
verá ,na dasôbre as cstradallde fer- no Congresso, porque os ernprestImoll geln datada, de abrl1'de 1952, ainda
ro :10 contl'luio irá a>:r:H'al' :l situ~' e;(ternos dependiam. de certo modo, hoje um ~no e dols meses depqis, está
çio das mesmàs, traz~nclo ;m, pn;s de que êsse projeto andasse, e como na Comis~ii.o de ECCi~omla sofrendo
tremenda despesa com o pessoal que não tinha mais jeito de obter que ° oposição til.' homens Il1'l'es e consclen
flcari!! em dlsponlb1liclade, no car.O mesmosallls,e da Comlll8l\l1 ,de ~ulltlça, tes do P:ll'Udo T1'abl\lhi~ta Brasl:elrto.
de as estradas deixarem ':leseI' autar- requeri urgencia para a matéria, A AlIlllm, acredito que fiCOU per e s
qUis para se transfol'marem em ';"cle- essa altura, o Deputado, Brochado da mente esclarecido o, l\Sunto, 'obj~;o do
dades anônimas, Esses servidores te· Roclla, que era lideI', do PartIdo Tra- apllrte do nc*fa DaputJIdo ",omo
rllUn de perceber seus vnn~lmentot balhlsta, me féz ver a lnconven\êncla Minai,
lem preatar serviço algum ao Pala, dessa ~cia, e me decllU'ou mesmo O Sr. ,Afonso A,rino.I _ Váriolal-

O Sr TTlBtdo da Cunha - Por aca- que nlío podia "otor a favor da ur- suntos flcal'am esclarecidol.
IOteré.·V Ex,', ilusão de obtfol' capital gêncil1., Tive que Ir li Mesa e pedir O SR. I.AURO LOP'l!:S..,.. MlIs.~a
e.tr,an"eiro para organlzÍlçúól d'essa 110 Prelldente qUe não submcteGse meU mos ,"oltar a InlnhEl argumentRçio

.; , requerimento de Ul'géncia li Ctmara, lnlcllll.
ordem, ,porque eu la perder, POl8 só contaria A CAmnrll nl!ofol InduzIda em él'fo

(I Sr. Broe11lJdo da lloeha ..., Nlio com 01 'Deputados, do ,Pu'tldo Social diante de inrol'nlac;õea inexatas do, 00
lia referi a ordem al~ma, "Democrático e talvez do P.,S.l', para vêrno ela Unliio, do Poder Executivo,
; O sr, Trl.ttàoda Cl!nha-.Acho que votã·la.Terll1 a U"D,N, e oP,'I',B, pâra conc~der o empréstimo ftnemo
aa, dUIlI soluçõe., tanto a de socledade votando contra, O projeto segUiu. al- da Lei n, 1.474, JlAl'1l llermitlr o aval
anilnlma:, em que o Govêrno nomeia sim, ~ua tramltaçl!.o normal, mas 111n- da União nns operações de. créditos

.01 dl,retores, ea de, autarquia., como .e cel mio de outro expediente:, reqUerI quc tôsaemfeita!l e pal'a cl:inr o Ban
inventou dIzer últllllamente, i a mes· uma comiasão especial ~ara dar pa- co de Desenvolvimento econômico.
m~colsl1, Agora qup.ro saber se~há recerllóbl'e o projeto, elll aubstitlllção Allio conscientemente, sabia o que es
llllJum estrangeIro maluco que empres· l'à JlI5tipa. A esta altura a Comill8ilo tava fazendo. . "
tlt dlnhe,iro,a,uma organlzaç,áo destl'414e oor.,tlt,ulçi!.O e JlIStl!ll' emitiu ,leu I ,Nii.01l0UVC, assunto mal!! deba,tldo
t!eflcltl\rill e dellOrii:nnlz:wiIl.' parec;,re ,a COP1la1i4o'Eapecilllnáo[ nestaCns:\. t:mto Que o entilo lollnls-
. ,~. ,

,~

tro da Fazenda cio .ruU, 1'110 a eIIt..
Casa o leu o texto do ACÓl'do do qual
cOl1llta ocomprGI11!uo que o Dillllltlldo
HCl'bert Levy diz n10 existir e que eu.
m permito, de reproduzir, aluda ~
vez, ao lllenl\rio:

E' ~S\e o lnetrumento:
..Acórdo Financeiro Brasil-m...

tado Unldoa

Tcrto

O Ulnfslt'tJ da Fazerida do
B.asll. OI',Horá.clo Later, vehJ lt.
Washineton a fim de tomar par
te na reuniio da Junta dos Oover'"
nadores do Fundo Monetário In
temactonale do Banco Interna
cionllldc Rccotllltrução e Desen
volvimento, Durante lua perma
nêncía emW18hington, O SI', Mi
nllltro teve ocasiAo de expor, em
têl'mOl claros e pl'ecl.aoa, llo, 00
vêrno dos r.stndoa' UnldOl 11 a Oll~
traa entidades oficiais intere.a
das enl ••untos fln.ncelrlll, ai
medidas que catão aendo tomadas
no Brasll )lara pclr em execuçlo o
Plano de Reabllltaçl.o EconOmlea
Nacional e Reaparelhamellto In~
I\ustrlal determinado pelo Preal~
dente Oetí:1l0 Vargas. :lI:ate plano
está. aendo exaultlvamente Cltll~
dado e, pletulll1ente daenvolvldo
na Comi.ão :!oU.ta Brall-llatadOll
Unldoll, As Pl'ovidênclutollladas
eltli.odentl';) do clpb'lto do Ponto
IV do Preaidente Trwnan.'

o Sr. Mlni.troda Pazenda teve
oeslllto deei:pllclr , discutir d
lI\edidas que e.tão senl10 eltudadas
no Bl'asl!, as quais' têm lido sub
metidas to apl'ovaçAa das llUtori
dade. brasileiras competentes, com
o fhn de atenàer ao. requialtOl d..
referido plano. O financiamento
deaae plano eJtI~lrá, por f'/Irte tio
Brasil, cêrca de ,la bllhões de cru
Zell'oS, duranh um período de ctn.
co anos, A dellel'lção" pelo Sr, :Iofi-,
ffistro, da. Fazenda, daa ntedid...
tomadaa , dos requisl tOl neceSSá
rios merec~ram conslderaçi\o et.
pccial por parte dos altos funcia~
11lÍrios do Banco Interna(/ojOllal, a,s.
sim como àas autoridades do 00.
Vél'no, dos' Estados lJnidos em
Washington, inclulive aa do Ban
co de Exportação eIl1lportlli;ão.
:E:ssas autoridades expre:;saranllua
satistação, ao sel'em In!ormada4
pelo SI', M!nistro da Fazelldl1 da
elccisão do OO\'êrno do, Bl'asll de
prover OI func:lo. Jlecellál'lol em
CI'UZClr03, para 'sse fim, atravá
de legislaçâo especial, visaiJdo mo
biliz[lr l't:CUrsos flnallceiros Inter
&:OS, O Govêl'11o do Bl'asiJ farA,
aentro em breve, uma declarariio
forllll1l sõbre élIBe aS6unto,

O Bnnco Internacional, assim
como o Banco de EXjlOl'laçiio e
Impol't:tção, dentl'o de lua esrel'lIo
p:micUlar de atividade, estão al
tamente intel'c~sados nll8lle,p~
grama. Asdlretol1aa del5llS imtl-

• tuj~ões expresaram aeu interêue
e sua' llelerll1inaçio de prover' OI
fundol neCeaJiál'ios em moeda ea
trans-eira. a fim de pór em elle~
eução os projetos Incluídol nq pia.
no e apl'ovadol pelo reepectl\'o
Banco;, ,ficando entel1dido que
todos oSllrojetos ap7'escntc:dOJl t1e
verdo ~lBr previamente e,ltudados,~
recomendados' pela Comissào' Mis
ta h'r'ls11·EstaáQ$ L'n/do"

Camo resultado, deestudcis pre-
l'iii'iiüal'ea, a COIllI:ilioMista estA
~ecomendando que a prioridade
mall alta leJa. dada a Ullla pro
grama. paraatender ú.a neeellliida•
d~1 Dlai! urgentes de reabilitaçíi.o
doa portos e, elitradas de ferro no
Brasil. 2stepl'ograma, o qüal ê....
o prlmell'o paNO do proirama ge
ra de desenvolvimento de trans.
portes. da Comlsslo :Mista, pode.
rã cUltar o equivalente de, quatro
bllhõesde cruzeiros, Incll1llive!l.S
somál necesaArlas em moeda ea
tl'angelra.

A Diretoria do Bane!) Interna
cional, Il5slm como a, Olretorlil do
BlIncorfe Erllortaclfo e Importa'-
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çlo, êate último no que se refere a Ma., llergunto eu: diante disso, SIl- de dólare!:; e empréstimo llara Ita- setor Estl'ada. de Ferro, bt OI prole-',
alementos do programa que estAo bendo d.1sso, como afirma a Deputado tínza, em Minas Gerais, no V8.lor de tos da Rêde Viae5.o Paraná-Santa Ca
dentro de Ilua estera, também Hqbert Levy, nesta tribuna, tom a sete milhões e trezentos mil ['.ólares: tarína, da. Réde Mineira de Vio,iío e
compa.rtilham dnopinllo de que alt1r responsabüidade de seu nome, e o empréstimo para a I.ight Pmrer. da Estrada'de Ferro Noroeste do Bm~
êete programa merece alta príorí- que nunca. houve eompromlsso e, ate em Piratininga, de dezoito mnboes sll, no montante, os três, de 30.281.Q(}
dade, e, portanto, asseguraram que o momento, sequer há possibilidade de setecentos e noventa mil, nr.m total dólares. No setor Energ·a, os d.. .!li.
ow fundos c71t moeda e8trangeira, obtermos empréstimos daquele vulto? a mais, aprovado êste mês, de qna. dro-Elétrl Ta do Sáo F1'ancisc~. da.
ow quais representem. uma parte Os empréstimos ficaram paralísados renta e oito milhões quír.hentos e Compan.ua NaciGl1al de Energi a E1é~
sub8tancial do custo total, esta- depois da concessão dêsses dois? Não noventa mil dólares, trlca e da Matogrossense, no 1':)101'.
ráo di8pOniv~!s para cobrir asde8- O Sr, Tristcio da Cunha - V, E.'t- Devo esclarecer que, quanto to 0.011- os três de 11.600 OCO dólares, No se-
pe3as no exterior dequaisquer pro- celêncla COncede um aparte? trato de ltutinga, os agentes flnan- tor de Portos, o relativo ao Pórto J~
[etos especificos do referido plano, O SR.. LAURO i...OPES - Permita- cíadores, estudando o projeto encnmí- Sal1tos, ° relativo ao Pôrto do Rio .de
que sejam recomendados pela. Co- me desenvolvei'. ainda êste ponto, Não nhado pela Comissão Mista Brns\l- Janeiro, o relativo a diversos panos
7Jli~sclo 1ol'stn e a"rovados pelo queria Interromper minile.argumer.- c o relativo li equipamentos e d:..·•. • ~,.. Estados Unidos, opinaram por um _.. •u

re.~pectivo Banco, como sendo sáos tação, acréacímo do ouantítatívo de mais 1H11 gagcn", r n montante de 22 milllÕe!l
e produtivos, Depois dêssesdcís projetos, tivemos milhão de dólares, atendendo a que óe dólares. O projeto, quanto o equl-

Washington, D.C., 14 delle- ainda aprovadas o da Estrada de I d • ter: íd pnmentos e dragasens, aprovado ,~la
tembro de 1951.- Homcic Later, Fel1'o Santos·Jundiai,novalor de oito a gumas espesas nao erlam; o SI', Presídcnte da RepÚblica, ,~co.
Ml·nistr d F d B 11 milhões. quinhentos e quarenta e oito previstas. mendou .3; cítra de 26.609.000 o' "".. o a azen a - ras.. ól VeJam os meus cole-ras oue eu tinl.... n 'I ·u. Aprovado . .:.- Herbert E. Ga~- mil d ares, com Uma contrapartida, ., rea, mas as nesecíacões Cl11 curso l·C.
ton, Presidente Exi1l.ballk, ...,.. Eu- em dínheíro nacíonal, de setenta mi- razões. diante de tudo isso, para me duzírâo essa cifra. para II mílnões,
gene R. Bluc;.., Presidente Banco lhões, trezentos e quarenta e cínco surpreender com a declaracão :1') No setor Artnazenaaem temos o pro~
lnt rn c: I W 1 J h. W mil cruzeiros. Em seguida, folapro- Deputado Herbert Levy de cue n~o Jeto ele Silos, 110· Rio Gral1de do Sul.<"m7:,'.:: lSOencarc' '"I,~lllT':'- o..~ rt' vado o se~undo proíeto, referente à havia compromisso. de Iínanciamento, no 1'1,101' de 4,12,j OiJO dólares. 1.0
u .,,,"-, , ... 10 coouro.,o e C' P li d '" t nem a mais leve possibilidade de ob-Americano. _ Edu:ard a, l4iller la. au sta. e .&!os,radas de Fer.o. tê I té ê t setor Xa\'e~açáo,o projeto 1'e renpa-
sr., Secretál'!o Assístente dos ne- no valor de seis '1l11~ões. oítocentos - o a e ste momento , retnamentc da frota. decabotaaern ~ú-
gócios cta América Latina. _ Dep· e um mil dólares, Veío, depols,o da O sr, Tristão. d(l, Cunha - Se \'0.. \.el'l1amental da Companhia Naeioúa!
Estado· . • Cia. Vale do Rio Doce, no valor de entrai' tanto d.lnh"it·o, como se ex- de Navega~ão, no valor de Cr$ , .•

Frizemos;depois de manifestar in. Um milhão e setenta mil dólares. per- plica oue os dire~ol'esdll B:mco .:1.: 19.~OO.0~O dólares, No setor E'itl'ada"
tel'é~e e decisão em pl'over os fundos fazendo o total. no l!Ietor "estl'adns FlnR~clanl€nto estejam todos. pedindo de 1l0da~em, o projeto rodoviário d~

di de feno" de vinte e oito milhões, 110- d~ml"sao? .. Estaelo do Paraná, no valor de ....•
- a ,!lutam os contratantes financia- vecentosedezenove mil dólares, O SR, LAURO t,OPES - V. Exce- 3.600,OOOdólal'es _ tudo Iss::> num total
dores. I No setor "ener[l:la", além do pro. l~nc!a eS~á ouel·enQot.lral'-me do tel'-I de mnia de 91 milhões de dólares, prl)~

que os fundos em. moedaestran. jeto referente à. eletrificação do Rio l.enon~als alto em nue estou pis~n- jetos êstcs que estão em Washin<:lu=1
gelm estarlaln c1ispomveis parll Graneje do Sul, foi aprovado o d1J,s QO" pala fazer-me .descer a assun,.o" recomendados pela Cornlssão MJS~1l
cobrir despesas no exterior" Emm'esall Elétricas, no valor de qUll- ooI1ticos em que nso sou muito ·,er- Brasil"Estados Unidos, aprovados pcl()

Eram os orllaniSJuolI financeiro; es- renta e um milhões,. quinhentos e se- sado,., _ Govél'no do Brasil e soirendo os es.
tran"eil'Os, COUl o .endóoso do 6eCl'e- tenta e um mil dolares, perfazendo O Sr. Tristáo iln CU71h!l - Nao I) tudos e análises dos or6an1sn~os ir••
tárJo do .Tesouro doa EstaclOI {)llldos. o qualltum de US! 66.751.000,00. :0;0 quesf.ào polittca )!l' n'..leRtao .de sab"r tel'l1ncionais, .. 'i
e do SU):)-Secretàl'io de EStado de- Ne- setor da all1'icultura, os bancos finan- s~ de tato o dinneiro vai entrar ou Vemos. assim. Clue a Comissão M13"
góCioll da A.1nél'ica: I..atina, que Sllbs- c1adoresllProVlll'am eouipamento para nao. .. tn já pre!)arou urojetos no tota.l til!
cl'eviaJU êSlle documento, aseguranclo o Estado de Minas, Gerais, no valoT O SR.LAt7RO LOPF.".l - Está V. :m milhões de dólai'es dGS ouais
que os fundos· em moeda. estrangeira de USS 5.000.000.GO ..equlpamento pala ~.R p~'lsando que vai entrar d1- 183.840.0110 dólat'es iá~Clncedidos e'4;
~s quala r.epr.eoentaVRtn.. pute su.bs'~ Io .M.lnls.térlo da. Allrlcultura, no valol n""f"~?! .. projetos estão em fiíse final de nego·
tanela! do CUlto total, "estarão dlS- ~<;'''U2S3!lOOl08,OOOOOO'oOoOO'OO, num total d~ O Sr. Gu~f'l1'1) C'!1lan.cma - Gosta- clações.E temos mais 91 projetos Cill

",-" ria. oue. V. F.~.". nesta altura do .~C'l estudas nos Ól'g:lOS ~écnlcos dos mes.
IJoniveiB.. pua. cobl'ir III despesas no 'No setor 'indUstrial, foi llllrovado d1SC\\l·SO,. I'xnlieMse 1ustamente estt' mos bancos. . ,I
exterior , Io crédito para a. Companhia Metalút- nc:,1;": S!! his P.mot'flqUmos têm por Além dêss~s 275 milhões de dólal·tlÍ·

Portanto, quando a Càlnara dos lllca Barbará, no valor de USS ..... ob'~l1vn a "emeSM. de dinheiro ~(\la em pro.1etos pl'ontos, está aComissã()
Deputados, 110 tomar conhecimento 1.850 000.00 ~ o erédito para a Com' n. Bl'Il~I1. F. nuestão que de"e flC:U Mist-:! Brnsll-Estados Unidos concluill.
:1êsse comprol1Úllso, inclUiu no pl'oje- panhia Nacional de Alcalis, no valor be~1 "qcl,,~pr.l"''l. do estud:>s 11un~ montante demaiS'
to, naquele momento em d!ScU!!láQ de US$ 12,000'000,00,. . O Sr. TrisMo da Cunha - Têm de 12r milhões. que deve1'ão estar prontu.
uoje a Lei 1,474, autorização para. ô No setor "estradas de. roda<>;em", ent.,'nr. panlt~ls: O' crédit.os· \'il'ao em dent.ro de. 10 a 15 dias.. ' J
~prélÜ1llo interno re5llltante dos ainda recentemente foi aprovado .' m'ltenal, Seipel'feitamente que é as- E', pois, de cerca de 400 lllil1lóes J.
a.d.iclonlÚ8. do ImpOsto de Renda, fê-lo projeto de eqUipamento rodoviário' sim. dólares o total. de projetos elaboradoS
conscientemente; sabendo que os l'e. para o EStado do RJode Janeiro, nú O SR. f,AURO LOPES - O Deou- pell1. Comissâo H
cUl'soS estrangeiros, aos quais corres- Valo.r de USS 3.00~.~oo,oo. . .• tado Tr2stão da. Cunha. com sua m- O Sr. Jales' Machado - Pelas de'"
pondialu OI. dez bIlhões· de Cruzeiros T~mos, neste c!U...dIO, aprovndos. ato tel''!olaçao. não Precisava s.el· e8el(\- c1al'nç6es de V. Ex," se vê que a cÔ.

. . • o flllal do mê8 ollSsado, quando o remdo, poroue IH. estava elUCidado..Já missão Mista está em pleno funciona.
do empréstimo mterno, estavam aSIle- organizei, depois ue. interpeIa:cão, nes- oabJa. como todos nós s'lhem05, . Ot:e mento, e não é exato o que noticialli
guradoll pelo agente tinanciador es- ta Casa. do eminente Deputado Afon- (lpses reCUl·sn. estr"l11<>eiros. êsses te· nlgum jornais, . ',
trangeiro, Mas o legisladorbrRlllleil'o so Arinol!, pro.leto no total de ." •. cursos em dh'Ieas s~o pera forneCI- O SR, LAURO LOPES _ Vou es';'
ainda. [oi mais cauteloso: acreditando USS 135·.350.000,00. mento do material necessário a essa~ clarecer. _. .. . J
I~apossibilidadede falharem éssea O Sr,. Ad.oipho f14!n.til - Salvo en- renH7qCÕp~:. A:. Comissão Mista 13rnsll-Estadof
comlJromlssos, introduziu, no senado '!:ano~ V. Ex.'· se referiu a Companhia O .~r. Tristtio da Cunha - Pel'[cito Unldos~ ór!l'âo a cU.los componel1tes de.
da República, um dispositivo, na Lei Nacional de Alcalis. Acho Que· hcU\O! O S~,. LAURO LOP'F"l - Por iSS,l vemos relldel' nossas homenagens: POl'~
1.474, DO' 1Ie1ltido de: que êssel adi~ Ii,reiro equivnro. 'é !lue há a contrapnrf.ida crn cl'uze]- aue ti um. I1'1"Upo de Ilustres tôcnicoll
cionaJ8 llÓ poderiam ser cobrados se, O· SR. LAURO LOPES -Não hoa. ro~ pfl1'a lIPlieaç1lo dêsse material. brasileiros. e americanos oue. durante
até o dia. 30 do mês de junho de 1952, 'I&' engano: . está anotado, be e111- S. Er.· Sllbln di~o oerteltnmente. dois anos. !e entregaram it um trftlla
os prlmeirol projetos já est1ve~em prt>stimo foi la·ulbêm concedido, 1Il0S O que di"!lP!llva. tlorone nAo deve !!~- lho llatl'lótico do estudo dos lIO!!oll
aprov.ndos pelo or:;an1Slno Internaclo- o financiamento se realizou por ln- tal' ~edpndr\ ml1ltn bem com a mlnhil prob!p.mas· 1I0S diversos setores da.
na! flnanclaclor. Portanto, a Cê.ma- tel'médio de bancos fl'llnCeses.. eXpUear~", el ' .", tll'Ilr-medêsse t."r!'e- econr.."ja nflCional .. , . i
ra não foi Induzlda a érro ..0 Oovêr- De fornlaque esse total de 135 mi- nn. elev~tln PAra levnr-mt' a auest-hm· O Sr. Jales l'r!ac7tado - Pel'teita~
no agilL lealmente, mandando os ele- .lhÕes de dólares ficaria. redllZido 11 cul<1s nollt:1Cll!ll nue não. me lntere~illnnl. mente. . i
mentos que tinha em m1l:OIl, A Cti- 123.350.000 dólares, O Sr. Gustavo C(\!lanema - OUil';> O SR. LAURO LOPES - ", tra..
mnra examinou éSlles elementos e vo- Mas perguntam-se-! se ainda aI te~ coll'R "ue- V. 1llX' d..,'!! esclar!!cer foliC balho~ Clue estão merecendo aprova"
tou oemprêstimo Intemo, cautelosa- riam parl\do os· financiamentos. Nãn. !le tomll .pClosfvel. ·Jl~"el. oue ê$se ror- câodo Pl'esldeut.e da Repúbllca e doI
Inente estabelecendo essa medida dI! O, compromisso firmado entre os· Pro- necimento dp. mater\Rls nortenmp.rllm- ór\!:ãos flnanciador~s - o V.. Ex~t..
pllldência de que, repito, só serão de- sidentes da Banco· Intemaelonal e 10 no!!,· em . conseoUtndn do~ emllt"pM.I· lêncheonhece. 11 severidade dos· mê.
vidos·o imp6sto compulsório ou os Banco de Exportação e Importaçi",o. mo•• p de ser acelerado nelos· EotaL!n:; todo!' dos banco!! financiadores 
adlelonals de ImpOsto de Renda se 08· com endósso do Secretário do Te~llt\\'o Un1tlo,· P <'Ie um retllrd~'llento deco\'- essa Comissão. clillna das nossas· ho..
primeiros projetos es~vessem aprova- edo Subsecretário de Estadoameri- ,.... do CUI11A. rlnf111ele nRls, mena~ens pelos altos s~rvlços· pres ..

• 105 até jtmho de 1952', cano, continua 11 produzir, para (I O!'lP. r,AURO LOPES -Ou:'.,,:!" tados: ao Brnsil,é, naturalmente. um~
E que aconteceu? Brasil, os seus efeitos·. Ainda. no dia V.Ex.· v~ IIR aSRll'lnt,uraq do S!!r.r'c· Comissiio ten1l'10rál'ia .. Ela está ·funcio..
Em 25. de. junhO' de 1952, os órgllos em que delxaNa o Ministério das Re- t.ário de EstRdo e do SubsecreHritl nando. há dois allos,.Foi criada. po,

flnancia,dores dOI· Estados Unidos 1ac6esExterlores; o eminente Chan- parl'·nll Ne~óctoll da. Amprlca. U.tlll!1 (Iue não havll1, no Brasil, um órilão
norovavam os dois.· pl'lmeíros pro.te- celer Joio Neves da FontourA. QUt' (lll 1'10 dncumeTlt.o. isso Impor.ta que os de planejamento. Comhinan.m, então,
:eis saidos da. Comissão Mista BI'IlIlIl- tão alto elevou o nome: do Brasil. nu. 'F.t'lrio,q Unld"'o.nn. a!lSe<rurnm a t'11'lo- os Gov.êrnos. BI'asiIeiro e Americano
Estados Unidolcom sua recomenda- ma dessas l\'Cltõesque o tornam credot ridade par.a fllrneelmento dn mnteM,,1 crlnst\tuira Comissão Mista. COU10 61'.
;ão, Tratava-sede pt:OJeto de. tlna.n- do nosso aprêço, do nosso. respelt.o e de (lU!! MCeS!l!tan10s, (I Que é tAo Im- IrAode planejalllPmo, missão da qutl1
:'lamento de 12 milhões e 500 mil oó· dll nossa. admlração,(muito bem) nortant.e ouant,ll O' dólares, pnrque "\0- se sr.1U airosnmente, . i

E d li F C t ai fi di ~ derfnmoR t~r os c1ólnrell e nAoachnr. A· •. V E I,::lrES para a st1'll a.. e erro en r a 1'1l1:lYi\ no seU' scurso de despe,,:dn rl1lem noq fornecesse o mpterlal, o~gOlll • lC. m~' enseJa até a dd!
·io BrasU e de outro, de .. 25 milhões Que, ainda na véspera. recebera co- ..,"'t'ntes flnAncladores R.ml':r1canM ""R um melhor esclal'eclmento. . I
~c dólares, pata. eletl,lflr.ncão do Esta- municação de Washington de que maiS dlío .Ali d.iv\R9S e· o Gov~mo nos di Vae ser, efetivamente, extinta Il' Co.
io do Ri.o. Grande do. Sul.. quatro contratos tinham sido· aproõ'll- n I'rtnrld de para fornecimento do Il1lssão MistnBl'aSll Estados: Unidos.

TOdas as reser.VllS que l1udesseInOll dOI pelos agentes financladores, que' "'0 t~"illl a como órgão temporário, que é, repito,
~er quanto aocumpr.i1nellto do acõl'o pedlllm allentes credenciados. para (lB- MaR v~",nsndlnnt.e' devia. ter1'l1innr, E. quando termina?
jo firmado pelo. OO\'êrno america.nO slnatura dos, respectivos Instrument.tlS'. .Além. d,1ss'es pl'nletn!! l.~. aprn'l'ad:'~ No r.lomer,to em que já tem concluido
~ agentes· f1nauclldores desapere.· E ê!lles quatro' contratos, sAo: No se!.(lr ,. tlue pll':vnm "'" erérlltoS.1:'t e~l'eprll, quase todos os projetos· a cuJo: estu~o
'10m diante da. efetividade do com- Estradas de· Ferro ..... nlais· 12:.500,000 rios· A 1?~ mllMrR to mpls IR mllhôrs. se entregU8. Pergunto: a conclullllO
~1..~ali5S0, delltl·o do prazo fixado: os' nara trens de ~bt"1rblo· da. Central. do "UP1' d17er. l\ mais de· 1'7n milhões; dl~ dos. t,rabalhos. d~ ColUilBão Mista Ura.·
:lois primeiros. pl'Ojetos· eramapro\'a- Erasltacarretando· também uma des- c!lIlare!l. ntdo R~nr:t. os hnncos nmerl- sil Estados. Unidos poderia ilnporta1'.
:los antes de 30 de junho de líl52 e pesa; em moeda naelonal; de· 79 mi- eRnos 1l1ndn t~m' m." estudol,· esttl~o'· como, se pensou: nesta Casa, na. para ..
)S recur8CS f1nancelrol!l· postos A dis- Ib6es de cruzeiros, E no setor- En.e'7Jln. (lll~ vêm pro!!s~~'lindo ntlrmn"ll,,"f:l!. lizal;ão dr,c empréStimos' amer1canos?
posi~ão do prasU pai'a ..1\ exeeu~lo daI o emprf)stinlo para.. Salto Grande, err, outros. pl'o.ietos, dos· ouals; Rindo. ~&te, T~nt.t) n.â(l' iJnporta - e' aqui. vneq "
;)bl'aS programadas. '~O Paulo, no valor c;1e dez mUhóc& mês, quatro forlllU aprcmtdos. NOICscla.rcclmento que JuliO valioso .j
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.... &!t.- .... II-Ue .diante dessa e~t;.n-l o Sr. Afo.1<rir.i<J J(jPII'!rt'- E" O' o SR •. P/JEoSIDENTE -::"' 'De'/eda oent.e, quclmadurM "oti~ros l1li._
11';., :nliutllo de ecónr.JllliH.. d"il.I~;itJC'\.lb~nco queru ltlall(l". 1l~.0 o g(JVo~fll'J .._I·tePlIilJ.:'l.I' hoje o prazo llllr.~ a. a.!1I'~.- pl'elflstoil. . .
d'l:I.)V~l'lIoamerlc"'n(). - (I :Elmco in, O SR, L,\URO LOPES - QU<!'1l :laselltaç8.0 de emendas ao Orç:J,memo. . Agl'adecem o.lnter3sse de Vo_
tl~t'll".c\on",l ueternunou a vlndt< <L" Io din \'eiro? I Como, porem, a nora dn cliBcUllóllO . EK.... em. ter aprellútado .o IlroJo:-
·RitJd.. Janeil'O, onde vae se manter eu. ,0 Sr. A'fa:,rido JOIJjJ~rt - E' o, ~oi ocupada a requerlmeuto rdc IidZ1' to de Lei n, 3,()22. e pedem que.
c"r~t.~l' definitivo, .de UI1l dG8. MIi'l , ~anc(). . I (li' mulorla, fica dl1:ltndo! por .l\\alG na. regulamentação, .não lIejllll1
dt('~t,:h'e;;pam que seja o ór~áo (;W, I O SR, L,\URO LOPES - F,' ... ~ll1~U!llU_ sess;lO, o prazo rcrerído , esqueeídos ou 1I05tOS fora do ill~
V,H recondar csprojetos à aUól'l()IU- MS Interessa. .V. Ex.' nao tem .1111:: ta i Nua lia oradores il1~cl'itos lia se- cance da citada' LeI, que tanto 011

"'~"iio, I fé, . . I ;:lI11da parte do eKped!ellt;. beneüela \)". . 'o SI', Jate« Macnado - PJrguni,'I- O Sr. Mr/7'ric!o' ,ToPlJert - Quc'!'" V'\1Il0S passar a exullcaçâo p~&:;~r1;,.El'l\, SI'. Pres.dente, o que tinha para
ri,. !I. V. Ex." qual o montante ..~ dlzel' que a Comissão ~'::;La nao li: :Com a palavra o SI'. Dcp·ltad" PIl- 'dlzer Il.lulta bem: muito bel/lO
l1~.Jl·ct'J.l que foi atingluo. com.ssüo de dois governos: .! mo•.cavul~antl, (Palmo.. lsurtuüe o diicurso do Sr. C!lm.

O SR. LAURO LOl:''':S _ J:i mos- O SR. L.-\t/J:tO LOPES - E' u:u 1',~0 esta reseute , pOi Verga/, o Sr••ldroaldo Co.~/a.•
tr~\ que os projetos conctuídos vau couüssão de dois governos. I Com a palavra o Sr. Roberto Mo· 2," Vj~e·i're.sldenle, deixa (I cadeir",
II "t') iuilhbes de dôlares. Os já reme-I O s». Mattr:,;io Joporrt - E' co- r~n~ IPatt:,a). da pre.,zdé?lC:ta, que é Omtpl.l.dll
tid,,~ parn o órg"o ünsnctauor nu rníssão ele um Gov-"I'lIO e de um B;lllrO N,IO esta .preseute , pelos srs. Humberto !doura, :tI••
l1 n5 milhúes , D,;ss~s :lia Illill1ó?S I ,,_ , Com a palavra o SI'. Campos V':I'- 1J.!ente de Seeretário; e Nere« Ra..
l"} • 'iJ mll Já estão concedidos Ufi O,SR. L.6,TJRO LOP~:; - E .r:.~- :;al, 1ItO,~,- President.e,
.~t~;. nacuraímente, estâo em e,;rud'1 IIll!S"~O de ~~is g.ov,er;lé's. Ta~to ~~~~':I O . SR.. CAMPOS V}1]RGAL ,(~~rtJ ,~SR.. P~,ESIDE~TE - ~ntea cla
A' .~ V E'" poderia me 'lerl'un:,u' que a Gove.I1Cl nrnencano _vae tel ';1- eXlJ!lcII('{lO pessoal! (N((Cl. 101 reuista d,11 a -palavm ao orador serutnce
lUo;~ '!lr~Jetõ~ ainda não t~rn;inflctj):i'J nar auora CDm essa CtlI111SS,\O, e .sssnu ~:r:w orado/') - Sl'. Presidente, 51'S. :lll~nC~() a ordem do dia. dei. sessão d~

11 es':udus nào ccncíuídos? P:lt'3U-' procede por medida de econonua, De;Jltt~dos, ~Pt'escnte~ ha cerca ~Ie h~'1e a noite. em primeiro lU~llr, li
o •• )'_ I' um mes projeto relativo a concessa o PIOJeto de Reacluçân 362 n' 5 d&
Z~,,\->;. l':~?' "', .O Sr. MaunclO J~ppert - O go- de aQosentRdm'ia especial aos fcrro- ordem do dia desta scss.o .? ~'" Ja,e~. Mac~~.IL;I~, - ~ ex,<t.\- I \'crl'o amel'lCllllO n04 e.ta ellvo\','1Cl') viál'los sujcitos a PCl'llOltc solleit~ndo Depois. o I?ro.:oto 3.~{)2·, 'que tca.t&
1Jl'.tlC~ a. 111ln,,;~ J::Cb_u~l~a. Entáil vo' jlllsSO. que lia base de 25 anos de selvitCl!J Ide h~cn'.'rt p'·e'-ia. em urgênCIa. A Co-
"~ .-O>~' ~AU:-'. Leo~ '~11; 101 'Cl'1"'I~ I O Sr, Gustavo Ca]Janema - Ba.tn Icon; Integrais vencimcnto, os fel!'O- nussao ,de Eco!Jom:a OfiCIOU ·dl7.end<)

ill~~nl!"'il~? P~la 1alta 1 no B'a"11 ;;" e:wlical' o que é o 11~11c:l IntemncJJ- vi,i,rios que e:,el'çall1 cssas fttnçoes I~~~ es~a \;0\11 parecer llrol1to, para let"
~Il~ ór';'o d~ planejallle;l'o 1!o/a~' "10'~ n:'\ para que tudo se esclareça. Sl\leltn. a pernoite, pos~am ellll'ar ,M 'l'~m·e~.1 I1llCn.te, . ,

" ,,' ',- , • 0&7.0 dessa medIda. Nao flqllel a, s- .' pa a'ila o Sr, PlmlO CavaI-
ten<):'tl'ente nus or.al1108 o Bmco ,a· O SI', Mauricio J01JI;erl - t'ilr. é t "to às con.1deraçôes expostas por Can,! .
Di('I"11 ele Desenvolvuucntu Eeonu',~!cJ preciso explicar, p<)rque sei. IuI. a ntlmf'l'õ~a Comissão dc fCl'ro';ià- O .SR."PLlN!O CAVALCANTI (Parll
que >LI está. funclol~~ndo, e .e, ao '1,"~: . "1:' 'e' IH. ue éOl~pareceu aqui à Cãmm'u e:r!'llCaçao peBBoa/) - SI'. Pl'esldente
011 t~mpo 11m or~a~ especw'\ de tJd' "c:. ~R, .LAU,:-? L?_ "'3 - Por "so I ~lOS~n~ a qu~l lmntlve, durante vá- SIS, r:eputarlos, Quando se discutia n.i
ne,j1uncnot e de c,erllto, V. Ex." sa.;~ ,.1C·Il.n nl~, e:.p lqlle!. t:" " ,c êz~s COllVcrsa ões rclativi'; a Con~:Iesso, NaCIonal o pl'ojet[) de lei
que o Re~imento Interno do H,<;),,~ O sr. TlIstuo da Cunha - V, ~, I 11:\5 Yda re''I'ovHi'';a ç Aliás o ~ssun- qUe ,modlflcava o sistema cambial com.
já ~)UblICad~ 110 D,ál'ia O!j~l('l., !J!'~\'.C \ pCl'm.t~ um a!lar~c? i~~anI~ mc ê cst.r;nho. nen; ncvo, em a. criação, de taxa J.11~Jtipla OU dir~ren
be!"utal~len,os .espeCial:; pot!a e".u'1'). O SR. LAURO LOPES _ V. E;<', vi~tude dc d'll'rlnte as trê_ deJe"acoes clada,.pa!a atendel as necessid:lCles da
eh\bo.."çao e Ílsca,l,z9.çao tecnlco.pel~- tem tantos apal',CS CtlUl qualltos 1)10: n;'1\1lar~~ 'que e'X~l'ço em C~mams rc- ~fpoliaçao de. algumas econClmins te
(I<lHllc) de qUaisquer . progl'al11f\~ u,:Iqecll'a ilon"nr, I' lmlsentatIvas. ter tldo con5t~nt·:S Ójgal~s~' Sol)letu~o, ,para se es~lmular
rea'J;l.l·elhamento e fo.llcnto, A.,SI 1. O Sr Tl'ls'ão da CU1l7ra _ Se 'O""~ r ntntoS com lt c'asse ferroviarl:l,. 5t. o de capitaIS estran~elr()s da
d • -c o 'r'~o d' COll"ltlltO )'1 ," _." O' •. t -Itl mves lmento no paIS o "Ol"e 'to E
;ella~)a~'.. ,e o "" .... J ,," . - I ne~ócio~ v!nlluw sendo tào bem co::_\ N~~o obstnntel~so. ainda ncs e \l - nclmieo" u ! ' S co·

tlCo-IIl.<llnaCIOnal que Ja CUlll,l1l11 a I e\l'zidos pelos ex-l\lmlstros, como ',11- 11105 vinte dias procurei, em seus pon- contribulç1\ 'I e coYStltUl uma notável
SUl!, mi:'<Sáo de iniciur a l;lse e:<ec·,,;~·., Il'cce ceno CIue estavam sendo, aCl'~dl- tos de retmião, ferroviál'lOS do Esta- estudos n;c~on~~Ucista no c:am oo dl)lI
do~ ent,~ndimentos micLO,aos em .l~;~ Itando tlOS inforll1arões de V. ~:;,'. 1\0 dCl Rio e de S50 Paulo pal'a nu~'i- ças, publicou Ct'Udiio~co~om\u e flnan
E !l parte de rccoll:endaçao !'l::'.:1' n:1o jUba V. Ex' que tenha sido "lT",i los bem tnai8. 11 vontade a rc~pcltu o momentoso roblelll~ abn,~(ls sôbre
cla,nel1tas, dr,s, plCoJe~os,. que

n
e~,a":'\ :1 lmpmdêncla do Go\'êl'llo rnuctar uc I d;..~~rt iliiClativll. • .. nosso pnrlamen~o. deGatldo !lO

cltrgo da COll1lss,ao ,,1\xt~,. ,,;1,sar.\ a mt'nt:tt'ia na travessia elo Rio'? I Confp~so, Sr. I'1'eslden,c, que ti. ~ ESBllS publica~ões foram r,';
Sm' exercida por e!se DIl'c:,or elo Btu.co O SR, LAURO LOPES _ E.~S3 ~~_I Ol)ottnnldade, mais de )l111R ':fez, ",I- clllcidntil'as 'e, afü'mllnlos slmoe~·tosas,
Imet'llact?nal, que vem í.Xllr l'eSlcl<n· ,,:unda tentati\'a de V, Ex.- ain.hl eImanteI' IOl1t!;a~ cemvc:'snçoes, nao a~' qUe á base das mesmas, sobretud~i:er~
ela 110 RIO de Janell'o. lnfl'tltifera, ACl'êcilto que tl'ato ile :;~- lias com êsses ~raba111ado~'es, por~lI~ fôrça persuasiva do notável tra.b~I~lct

O Sr. Jales Uaclwcb - Quer I~to ~unto muito sério, l'cs90ndenr1Cl li d;~- com st'as l'CSllcct1Va~ fnnullas, p~~~: do Sr. JoSé Maria. Whltaeker.nOllle
di:ler que os planos elaborados :)c'!u Cl\1'SO que, pela allt.orldade do seu ~u. ~(}llcitei àquelo.s operários que I _ que dispensa qUlllquerl\!)re~entaçl\o
novo órgão terão o mesmo valor dlJS ~ot', é de, a!~a gravid~de num pR.S on,1c SClll às rcunl5es su~,s cspoiiaS, m,.c;; fOltaleceu~se. no .espírltodo lavn\dor
estudados peltt Comissâo Ulxta? \lla'a Op1l11a O organIzada, Ie f,lhes, t • paulista, a ideia de reação ao odioso

O SR. LAURO LOPES - Não te,'111. O Sr. 'I'ristão da Cl!.!I'a :- TC'11IJ~I Chc'luel à o?nclus1io ~e que os la. _. sistema do "cO~flsca ~ambial"'. que.se
V Ex,'" a ntenor dÚV1:.l•. E êstes UI' o direito de sacer so o Gov~rno f'Scu bal1'udores SUJelt.os a elnolteb ~h eJo tor~~u mais odIOSO amda com .,'clia
gÚmetlr.os que estou expendcndo 11.\0 Icrr:lnc1o ou acertando. ~astam muito r,nai- no tf: afll~çõe6 r~lJ adel.~e tratamento lle um"- nova

ooeRl nos levar à. convie~ãc de qUI! O sn. t ....URO· LOPES ... V. E,:I:' Que o~ que ';eahzRm as 5' s • U~. e que IDera. da taxa oficiaI atll\Ull
~o exte\'lor há descrédito' contra o tem Asse dircito, mas não o de me durante o dia. Po~so., assegUr"lq~r produtos negando. os mesmos benef{
Brasil, Se o Bnnco Intel'llactClnal. :lU'" desviar do caminho que la sC5(ui!1,'Il; Mo encontr~\.~ftre et~~' ::1c~:~r- ~1~~oA\, fl'~s Pl'!n~~pai8 merc,lldorlaa
I!8pírito de compreensão e de. cola~l" tratando de a.ssnnto t~Cll!CU, par~ :I" cuja vida b.o '?ci ca .es l~llR càêau a e s. o co.e, o a}godao .. D
ra.ç!io 'CIUe nunca nos faltou••Vll!l1QS ;j~rir~es politicas tão doagrtldn dE ta~~d~~lUes~v~:na p~~~~gel11;nte en·te- Dentre os estudos favoráveis' re-
Tccollhecer, dos .Estados Unidos, ~e.J • x.... . . . lhecidos, Repito. todos êles acha~ formada polltlca. cambialbrllslleira.
Bancl) Intemaelonal ma?da um LU Sr. presidente, depois dêstes /]01 , .' e como se acham, precocemen·· apontada com razãa como prímordial
DlretClr para moral' no RIO de Janel:Q menorell qno •forneci ..C~mlll·a, D~' ;;rt~n~~lhecldos. .... fator. de redução do valor, c volUlUe
e prOlllleguir nosentendlll1elltos P~,<l seRdos todosele~ em elementos crJlh.- O tra1Jnlho ~ noite. em nten<;~o 11 das nossas exportações. ededesest.i
OI no'l'JS financillmeI!tos, pergu!lto CI1, dos em fontes ofielais, podemostl't~. xl 'ênrlns ~'~Ials, . l\dI11111ist.l'atlvas. mulo daproduçiio agl'lcola. anota-se o
êIBe financiamento vao ser suspensas? ccrteza de .que o Plano de ReC\lper:•.~~Ci f' g ndo a muitos funclonãrios uma da autoria do Sr. Marcos l:ie SOUES
1'01' C\ue duvida~? . !ilconômiea Nacional está pl'o3~e~\Iinaf' m~~rlbUiÇlto noturna. que inv!'de o Dantas, experimentado cClnhecedor de

O Sr. ~iaurlCío Joppert - Pen8~ e 'Ia e ser concluido 1)nrar~compen~~ ca '. eralmente dcd~cado ao des- economia monetária, eS1Jeclnlmente
4ue V~ Ex.' está eqUivocado sóbre a de no~sOl eIltIJ!O:os nestaCa~a, ,,"ril set~ ~o repousolnfllge a êscsLra- cambiai, .que jâ exerceu com eficiência
organi'l:ação da Comissão Mista. O recompensll. daquele brllbllnte "-orpo ~tVhadOI\'SCans~ço . precariedades a direção da Carteira de Câmbio,pOsto
Banco. Internacional não faz elll;J~'e.l- :Ir técnieos da. Comissão Mistn 1lI':I~11· tais nue' êles se' se~tcm SCl'iamcnte para o qual acaba de Voltar pelas mlOl
timo algum sem Que a opera~ão, 11 Estados Unidos e po.ra recompensJ {'Ir. a ludlcndes do novo titUlar da Fazenda;
parte técnica da operação tenha sido Govêrno elo Brasil. que pode apresan- pr~ssimsendo eonslderoonorttlnls- O artl!t'o nos Impressionou vIvamente
exa.núnl!.da pelos seUll pérltos. !tos,s t~,r. eltecuta!io. ~ste plano, no nCr-l'v(' s111~ a apresent:lcão do projeto, n\l· pela se?ul'ança da argumentaçlio e
americl\llOs que se encontram ll.CIui e~o de !lllaS reali~,\ções, cotno um 8ervlt',- ' leraS 022 de 1953' não ficaral11. po· nela conclus~o final da Imperiosa lle~
pér1tos dos bancos amerlcalJ()S, "'-'0 C!e ~lta tramcedênela p:lra a Nllç.,l.... ~m os ferrovIários clrcunscrltos 'a~ cessidade da reforma. ltdvo~ando la
repreaentantes do govêrnoamerlc~,n,'. Bral':Jlelr/l. que teril finalmente !len~ ~~U~iÕ~8 que propol'cionaram. Vel~to hlSii~lItãodo,mercado .livre extensivo
êles fazem uarte da organização de ::lorto~dra~ados: S\lall p~tradllS de r~rJ'l1 re~ebendo de várias organi?lIçoes ~ o os 011 Plpdutos, ineluslvll, acen
conaultorea e' são chamados pelos b~n· .... hoj~ em peticão de. rnlséri!\ _ 1'~p.- fe;roviárias de fI'~unOS or!<aniz~dos, uemos._ ao co. e, embora elllpequena
COII iJara examinar os projetos. ,)~ (Iulpa~ltS: sua rêde silos e frlgorlf\co! cartas e teie'ramá~ de dIversos Esta- proporça,o. .
eJ\tIOnlleirosbrasileiros e que são no· no teritório naclo1llo.1: suas 'estradas de eras solicitando. nAoa mim, mns àO'Sr,Os/ojtl ROlluskf _ V Ex. per.
Du~adospelo Brasil. Isso se e:cplica, roda~cm num ritmo crp.st\en+- <te ~"n'- C~~lara, a aceitação dêsse projeto mlte um aparte? .'
Porque, de um lado, é o govêmo brll' tl'uçilo e pavlmentacão, todos os pro- . 01' ser j\lst\ssimo. e oportuno, unta O
lI1Ielr!J que pede dinheiro, e. de 011'1'0, blemasconsllbslanclÍldos nêste «rantle ~cz que vem soluclOMr. gra'Jissllna Com SR.. l Lt"IT9 ÇAVALCANTI -
ÃlJ OI i>Rncos que emprestam. A Co- nlano Soll1cionlldos lrraças aos.esfor~.l8 (linda exIstente na lev:lsla~li.o federal. O sgr~siol: ~ aç~~, . AUü'
miIIlIlo. na realidade, n5.oé de f10Jis do eontrlbuirlte brasileiro, ai) Plltt1(J· A'lOI'll. mesmo. Sr, Presidente. ehe· Professor samparl1l'Ôól'i - ' . h 'IdO
SlIgovernOll: -. mas .de um govêmo tismo do ~ovêrno e ao. e~p!rltn de '-'Íl'e às mllos.o seguinte abnixo~as~ nos i J fd o '" a. con cc CI

,tntllre8ado e certa or{l.'anlzaç:'.o fina \l- eompreensãodos homens. de 'Estado, slnac'\l, rom 50 IlSsinaturns: . I todo~e~~asf{ t;:~~ e~~~~~\!~ :~~
Ilelr&.. que vaeerr.prestar o dlnhetl·o. e dos or,,:nnlsmOll flnancl:lclores C!I'lS ""Os signatários. dêste. func 1)- m I iã . N ),. . ".
V. Ex," eatá. eCjwvocado na explicu~:-'o Estados Unidos da Am~rica.do NOl't.p, n:\rlos da Estrada de Ferro Leo- Ci:ciíc:f~aso, Ca~~ctl[~~i~la°iloC!~a~~t
que deu. . CClnsldero assim, l'esPl)ndldo. o dlseur- poldlna. sediados em .cscl1oelrnS realizada etn Jaearêzll1hCl o ProfelÍsor

O 8R. L_'URO. LOPES - Já disee SI) do' nobrl Deput.aau Herbert Levy; iJe Macau, tnanobl'elros. ~u9rda- >1aml)alnDórladefendeu à znesmate8tt
40 montante dOI pl'ojetos que estáo Acredito ter eSClarecido os pontos llOr- freios, . foguistas. maqinlst1le. do doutor Souza Dantas ·cltada·.por

. tIr'mIlladOll, ,·pnt.um nbscur08npASe .1lroblema, de acendedores elllllpadores, tra a- V Ex' nêste momento' .' .'
O· SI' 'Mauricio JoppP.?,t - Bõbre financiamento do plano de recupera.- lham na serra de NoVll. Frlburgo, 'O S'R' .PLtN'IO Ci-\Vi\LCANTr _

filo DAô há dúvIda. alguma: .' r,Aoe se maIs não ftl!J,fo\ .porque teriam sUjelt.os a pernoites fora da. se· Muito óbrllladci. V.Êx,à;' ., "
O sa.. LAURO" LOPES '- ,'Erlt4o. JalMdoao Intérorete.da·ll\lloria el\- de, .tomand() o le.rviç() !leIa nla- O Sr. Jales. Mac11ado .....; EStil é a teII8

lJIII'lIUI1tarla·a V. Ex.": com !lue fina· genho • arte. <N/.o·apolado.).,·· drugada. termlna.ndo nltas horas do bom i1ensl) . que devIa nort".a!'.
Uda48 o banco Intemacianal,ao .1\ 1- Tenho, dito.· (/llNlt(l·I~m:. m~lto da .noite,. de .•cílrdo., oom· .a ne- noiIU llCllltleá, 'e. nunct\. a ('ll'l~.nt~jl)
4ar um .~•..diretor PaJ:iIo: eata oo!ecerbll1!l, Palm.u, O 'or410r", oumprf;,. .: .. ee.ld.de O(Imum do, sreYlqo,suo' llllllqUlnha ;. que est:l' nnlNIlb.mt;),'.
tadd8ncia' ftxa ·DO'Rtó' ..,.·' ;'.' fIImtMO,) "leito a:·chIlY~. canlo· me.Del. 110111 "1IWOllrlJ.';' .,.. . ..

.', .,' ., ...~ :. '.: , ... ,'
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o SR. P:LINlO C:".' "'::::.:\TI - 'I ~;dC"'.:"-r,I', r:c um kõo, que teus ti;,S' ~ l'uin& 1l1ui14 )Jró,;ima. !li. ~Ü& DOI- \ ~tst.ão, realmente, lIando ~lldo 110
A\1JAf. assístí Í\ con.íerêucia do grande plmclJ}nis produtos agricCllns; o c,"lc, Kf\ alíl'ldadc, (Jt4l1ilo bem; muito meníno, 1.500 alunos Ijue ~G.oJÜJ'jO':.

l'omt.itucionl\hslA. patrieío, que e o o RI"odrlO e o cacau, sâo colocados, bem. Ptdmasl. l:,I1rentol, IIde,'entes dos.o~t:rl\r;lJs Ii:~

ProlellHor SampaIO Dória, na qual, com em })roporção considerável, nos mor- DlllCmtc o 11lscIlrso do sr,Pli- flÍbrlca ou simplesmente ("';lm~"G
11 sua autoridade de professor catedrá- cndos consumidores estrangeiros, e 1<io Cavalcallli.o Sr. Nereu Ru- nbandonadas, glll'is .de beira lle (;:d-
tíco tia Paeulclade de Direito do nosso r ' d d . d ' d rl . l' . . ,J!:l,t:.tlo e de um dos maiores constituo' que estarnes na depene en~lll o. e~- 7!lOs;prcsidente,cl:ra a CCI eira ~ll a, pega .05 nas crcaues '·ILill,Jrj~.
1:10nalistr,s'do'Pais,afh:mou haver, com terror quanto a. lima s.':I:le .llltCl'mm~- CCI 11)'csidlincill, que é. ocupada Dao-Ihes 'udo, Desde o Jardim La
referência, à. eateiculturn, verdadeiro vei de produtos essencuus a nossa h- /leIo sr. Rllll San!os, 3,0 Secretá- l.':1!imcia r. escola normal, elemm,o,)a.
c{)lllieco cambial, portanto medida in- da, às 1l0S~l\S, atividades. e no nosso "io, rao ensino :;U!ICI'JOr, escora I<CIIIC'" w-
teírnmente mconstttucíonnl. progresso: trigo, máquinas, cami- O SR,PRE5IDENTE - .Tem a pa- uustría! ou a;;ricola, 5:'.11:1'10. tuc». li

Passemos, pois, à leitura dos prín- nuões, pctróleo, cnrvao etc:" , i lavra o SI', ostoja Roguskl. dáu-lnes principalmente, per8onh);of.-
~lpajs t,61J<~OS, do aludido arvign: se assim é, impõe-se estãmulnr esse I O SR,OSTOJA ROGUSKI «Para de. Cada menino. das escolas rio b-

1) MUItos produtos brasileiros comercio com o exterior, ampliá-lo e Iuma reclamação) (!leio fOI remeto quete, do amplo e prorundo S;SLf)';l.:l
têm SUA. exponaçãolmJ]cdida de- fortalecê-lo, aplainando as djficuJd~- pelo orador) _ SI'. Pl'esidente, tive cducaionat de Piquete, e tami,ll>1 U;);:l
'VIda aos seus. preços, muito supe- des que se 1110 opõem; criando Inci- oportunidade dccnviar à Mesa, em persountldude que nlhavn, em "Gs~a
TlOl'CS 1I0S do mercado internaeío- lidndes ao seu descnvoll'lmcnto, Ao :; dcnurll de 1953. dois requerímentos vísíta, a NE'reu de frente e de f]'('nle·
nal, coptl'Í\rio disso, tudo temes feItos pn- de íníormnçóes: um, que tomou o 11'° 011la,'a Canrcbert EI':lI11 I:n5 nc-

Fara corrigir êsse desnível só ta anertá-lo dentro de uma camisa 1,2;3, dirigido ao Ministério da "m- menzínhos tranquílos que não se 'l'l~
hnverra doís uneios diretos .eüca- de rórca que lhe .tolhe todos 05 movi- ção, It respeíto daa~iicação das ver- tínudavnm nem com a carrsnca de
zes: n elcvncâo dos respectívos mentes e oscerceln ine::ora.l'elmente, uas ' or~J1I11cntãrins e do Plano Sa.lt,c um nem com a farda g1'?vi5~;r;'n do
valores em ouro, 110 mercado In- ti t' outr e an d !.l' . ,ternnc.onal, . 01.\ a baixa dos seus Tôda nossa máquinn b1.\l'ocra, ca . em na conetrução do ramal terrovíáuo . o e 'lu • ,1 a sa iam "p•••uu.1

urna U' n ic'" orientncúo e. um !Ito \1111- "entania-Col'néllo PJ,'o.céplo, no Pu- Tell6rio Cavalcantí 'e suns br,wfJtns1,,'cços em Cl'UZCil'OS, no mercado . • d 1 d ' d' \"interno, co _ o de criar emhal'RçoS e entra- rmla, e o outro. dil'lgido ao Loide e egcn n, ccm SOrl'180 e S"lll,a ia e
:Ni.o está em nosso poder aplicar ves ao comércio, tanto exp;:l!'t~dol'. eo- 13ras1eil'o, s6bl'e os Illotlvosljue. de- cOlllprcemão.

nen])mn dêb~es remédios, No pas- mo 1ll1jJoI'tador, comex\gencla c ele- t::l'mmnrllm o fecl1amcntoda agenCl:l Qucm q\1iscr que Y:l ver o "n~ ~e
"ndo, e verdade. Impuzcmos aos lonll;as absmdas e il'l'itnnte, tbdas .de dessa lltlta"quia em Pal'annua.. rnz, em Piquete. pelo bl'asil(,!l'o de
:mercados ·jnternacionaiso valor: caráter negntÍ\'o. e sem umaid~m, Ate o momento, não recebi as In- :mJn\1hã, E se encontrar, em todo o
ouro do café. que julgávamos de uma iniciativa, um:! prol'idÉnc~a ca- formações solicitnclas do Execut.iI'O. B;'a~il. lUna coisaequlvalcnte mande
llC'5sa colll'eniência, Fizemo-lo, po, plifiC(\l'aas et.aoin shrdlu· ctaO!, Feço; então. à Mesa que reitere tais nos dizer que ganha llrêmlo, ~Galqucl'
l't':m, porque desfmt:ivamos de um pazcs de facilitar. e~timular ou slln- rc(,uet'lll1entos 'cncamlnhados llO Exe- ,Jrêmio' escolhido,
(Juate monopólio de produção des- fllficor o interc-mblo do BI't1S11 CO~l cuú';o; !\ão. est.amos fazendo, ACjui limA
5a mcrcadoria: mas sofremos, co- os outros países, O seU lema ~~l?el'la O, SR, PRESIDE':\TE _ O nobre crônica de visita. Estamos i mr;.;).
mo COl1tilluamos a sofrer. às con- nessa fórmula __ tudo para Ulflcul- lX'\Juta<1o será atendido, da.ndo 'um bilhete a Tanci'edo Nl'\'es.
t;eqtii'.llcias da danosas valol'izações tal', nada para frtcilitfil', , à SR.. .OSTOJA ROGUSKI. _ Ministro' da. Jl1sticll., pam I'epet,ir-Ibe,
lt'J:;ctidas, pro"ocadas por nós mes- A sitl.lação é gr.al'c e ci:cln d.c ame- 0"1'10'".do a V. Ex,", <Milito bem), de público, o que lhe dissemos ..o ou·mos, A' mais prejudicial dessas d U -" •d
c~llse<jiiêncills foI a perda de po- acas e .perigos, mais longe est3. ~ sei' . O SR. TE~ÓRIO CAVALCANTI \'l o,
I'H;ao pOl'pal'te do· Brasil, que for- desesperada, pCll'que tem l'emedlo e (Panl explicClcâo pessoal) (Não foi O Padre Pedron, do' SAM. fEt1 de•
..ceia de ;5 n 80% do café consu- ~se remédio acha-se ao alcance da reviolo pelo orndor) _ SI', Preslden- mi~siol1nrio. dltse-nos o Mini8tro,
mido nos mercaàos importadores, nossa mi'.o. send') ~e aplicação sill:- te. os jomais notic\nl'an1 a visita do Pol~l\Qn! temos. Ministro, quem ros·
e .que· hOje concOl'l'e eom apenas pies e fácil, Ea.stal'la que se mOdl,!I-' SI', Presidente Nem.l Ramos, do Sr. sa. ~ub~tltUII' o !,adr~ Pedl'nn, F'I'CQ
5070 _dêssc suprimento, case a atual pollUca crrmblal, crlal1cto- .J)epl:tado Artur santos, Presidente da \'oce, Tllncrcào. ao Mmistro ela Gner-

Emrelnção.]lorém, à totalidade se o mercado livre, pal'a se trans~~I:- t.TDN, e de I'ários outros 81'S. Depu- ta. ou, A; Call1:obel't. ou àquelp.. coronel
dos. demais pl'OdlltClS que não po- mar em pouco tempo ll. atual Pll1~,~ tndos 11 Fábrica de Munições do, que ~lr1~C Plquete, (lue IndJOlle o
demos atUalmente importar, ore- Sla num surto l'l:;oroso, são e bel1efl- Ellérclto, em piquete, Estado de São I~UbStltl1to.do !l~dre Ped1'on. eme apon·
Cl1r50 à \,alorizaçáo diHes em ouro cos de atil'idades exportadol'as e im- Faulo,e da comitll'u tive a honra de tem lJ hOlllfm CiUP. oNI\ni70u 01.l ot~'!
é lmpraticánl•. por ser mlnima, portadoras, . . partici"Jarafirmando 11 Câmara que diril7~ n M"lst&nc!::l social de Pir-uf'1e

,,:p~rcentuall11el1te, a nossa pl'odU- Se .não é possivel, COlno ficou escla- fui testm;unl1a oculár de tudo o que. e o n~m4'ir, sen1nf'l1~ar rn1.mni~ nOnA,
,çno, comparada com a das mnis 1 UI'O elas I d' j i S 400 •.fortes pI'odutoras. N'enhuma ln- I'ecido, e evar o .preço em o. por nli ocone de bom e de el'l'ado, . .!'ll\!'i1,' ,r ~ r o ,'M, rJe ,nr_ ti'l es-

"",J1uência "alorlzadorn podemos, pois, mercadorias e não temos 1l0dI~0 cx- LI, hoje, na "Tribuna de Imprensa" colhn de mon<t?n~ ntlr P o !"AM, li
exercer nesse mercado internacio- portar nem baixalo e.m cruze~ro, é um tóp-ico escrito pelo fecundissimo '''',~~'''~ escolha de homens que há em
nal. ' fácll entre~anto contornar a dlficul- jorrta.li5ta João DllarteFllho, sob o Plf'Upte.

De outra parte, é. também im- dade. permItindo ~ \'~nda delas no título "Fábrica de Homens", que . F. ~,) Isto. Mlnlst,ro, fiqne ('rl'f,(l,
praticável a baixa do valor, em mel'e:ldO lI\'l'e de cambiO, on?e '" cal- passo a ler. pai' consideraI' um trnha- ....,al'r~~j:l M elois IInos quevocé tem
cruzeiros, porque êsce resulta .de xa do dóJ~, senn. presuml,'clmente lho sereno e objetivo: . . dI' ~")i~térjo."
uma série de causas, que· escapam o dobro, mr.:s ou menos. da do mcr- .' .Nereu . Armando. Falcão, Maurício O .,obre 50rnnll<trt d..<n~r"rl' uml\
n. nossa vontaàe e ação, O elel'ado ead~ oficial, . . JO;Jert,'Baleelro. Artur. Santos, uma r~,.,p no ~lle I\conter.e 11:t Fn:.,.ic,'l ile',
custo de produção no Brasil.eom "eem os 81'S, deputados q~e ha bem Iboa 'lenca de de)lutadcs, foram. se- O'''lIl'te, isto P. " 5en n~1Jert.o. S, S a.
ef~ito, pro\'ém sobretudo da ele\'a- )lOUCO tempo se sLtuanl o 5r, Marcos r;1l11dâ-feira VCI' n fábl'ica de Piquete ~", l'omnn1111\a (!o nennt~do ,~l'Jm.ndll
I:íio de impostos e tnx:\S,da dos de Souza. Dantns entre ?s qu;, com ~quela qlle' faz. pólvora para o Exér- "'n1rl'ín, de H se ret.lrôll lt noit.E', an~8
frttes e dã de mão-de-obra, sen- calor, aplaudiam, e, cstlmll1a~~I~1 a icto. Também lá estivemos, Apenas., ... lanta.., c!f>!lcnndo-nM "ara ~ .,"Irojll, .
do impossÍ\'el, por motivos ób,..ios, l~ela de l'a~i~al lefollna da alti.fIci~- na homde ver a fábrica, ficamos re- "'.'1~ ~erlA lenô.n. 11 I'felt~ l10 O'll "r~
re~~,zj·i:fó,ag~~1'etnntô. 1m.""Iosa Iissllna pohtlca cambial braslleí~a, colllidas as nossas' hllUllldades .palsil' "'1l111te. il~ rt.I'I11~ls denp.l1dencln' da FII
1leCes.~!dllde urgente de promover considerando-a claramente como I'~- nns e não vimos nada. DetIlI nos livre lo)r1CIl, NI''l "Iu, !"Ol'tantCl, (I !;r . .to~o
o escoamento para os mercados rnédio de simples e..segura apllcaç~o de pól\·ora. . . . l)vllrte Filho a OUh'll porte da Fãbrl.
consu/p.idores e:üernc5 da. avultada para a eu:-", da crls~ de exportaçao. Vimos, entl'ct:'.nto, durante um dia ":t: anollson ~"Pn~'1 ° Il~"cc!,o 110
produção encalhada em nossos ar. e importaçao .do BraSIl. inteil'o,' coisa melhor do que pólvora, ~lnl, S, S,· c1~I"(lU .Me '"P.1' o· Aol;ollS!'1Je
mazéns e tulhas. Não é ousadia 8ul'preendeu-nos. por Isso, ou mnis explosivos edinan\Ítes. ' ~1J,~'nnoqUe VImOS depois de lU 11
afirmar-se <jue. a causa principal acertadamente, chocoU-nos sun r.e- Em plouete se eliLão fabrlcand'~ ,IUQ::!,
e )Jrofunda, ,do gra"c mal-estar cente atitude, no discurso de ~osse coisas que p~dem matar,. fabl'iea"se, SrPresidente, (lucm .,.l\f li, F':\bricll
ecenémleo ntual do Bras!! estã 110 nacnrtelra de Câmbio. de oposl~ao a entretanto. e~ melhor escala, em rle Piquete e ,," ~e1Ís confortál'pls hÓll.·
"onge~tionamento dos merclldos qualquer reforma. A Que atribuir, a runi& intellsím, maiB fOl'te e~cala, '1!t.ai3, SUR indústria, seu comérrin,II
lntl'rnos, Sofremos de umverda-' n08~0 "êr, t1'lo inexplicável dicotomia coisa multo melh~r, que é o homem. I·ida ~OCiRl daquela !rente. tm2 dll"
(leira "enfarte" econômico, Pro- lIe pensanlento de quem, em menos O que há em Piquete, para admIrar, "mn Improssão eonfortadol'lI e al1ir.lll.·
~1~1irr~~cJdf~ei~c~~f~rr:~ft';c~~~: de UI11 liDO, passou de liberdade um pn.raestal·recer mesmo, é uma.fáhrl- rtorn " também. um excelente' !llf?.o
et'nte de ,"divisas", e a necessidade movimento reformador il. posição de ca de hOmens, por um serviço de as- sóbre a cl\oRcidade de trabalho' d08'
de finnneinmellto olt compr: de ,cerbero gUnrdilio da intanglbilldllde sistência social ali que não III! tem nossos oficiais do Elcérclto, MI1~."dil
DOllSOS próprios produtos. por parte do sistema cambial vigente? ,nenhuma notícia no Brasil. Não há, nutro lado, Sr. Presidente, dopon.
do govêrno. do Banco do Brasil e Atribuiu-se· a Confuclo famosa não pode haver coisa igual. . to d e"lsta humano.auem penel,ra. nail'
dos pal,tleulares, Dai. t,nmbém, as Crase de que só os inbecls e 011. mortos Organizaram ali Unlljo obl'a, pat'a ?Crões linfâbrlcn. quem" entra nll8'
ill1.imas cmlssões \'ultoslsslmas, que não I1lUdllm cje opinião, cerea de 1.500 meninos, que nem po-, scus mediterrâneos. quem eXllmin'a"
estão alU'a\'lIndo consldcràvelmen- O. Sr. Marcos de Sousa Dantas e de ser éompal'ada àqueles cromos onde se 'fabrlclIlll o ácido SUlflÍlico,
te os' efeitos tremendosdR Inlla- InegAvelmente um hotnem eulto, ex- que, no cinema, l!e organlzarnm para o ácido nilrie!!, a mistura .suf"n!t.rí~II,
çâo monetária e do crédito que peljmentado e probo, razão por que nlostrltr ao. mundo o que é a obrR do a nitroceJulose. ou It nltrolllUcerlna.
se nbl1te~1 sbbl'e o Pais Dal. ainda, eldlllmos dele. nos .que fL-.:a.foll nosso padre Flanagan. O trabalho que .se 061vorll de base duplâ e pólvorr<l!e
n' dlniinulção dashllportnções e a~ Juizo em matérla cambial auxiliados l'eallza em Piquete é lupel'lor a êstt, b!lse slmples.o. trl·notro-tolueno; o
dT~~t.lC118 medidas l\.tlllcadn!l.1Jela pelas luzes de' seu' erudito. trabalho é certamente milis amplo e poSitiva· l:rot!l, II dinamIte, ete. vel'ificl1 (IDe
cEXIM. e pela Fiscllllznç§o Ban· do "Digesto", ullla eXPllcaçAo,coti- nlente nlalll profundo; Quem quiser )19. algUma, cois:lde !trave naCluelaft\.
c{iria, que re"resentam, Inclusive. ti cls",e 'satisfatóriA. dessa sUl'Dreen- Que Vá nr. I>rlca.E R Impiedade com que lIe
nmeltca do fechamento de rAbrlctl'~, d nte blfurc ção d' Id j s '.' .' trata o material humano. "POSf;O di·
o .de.semprel!o e a· censação de f" a ~,e 11 • _ . Nilo é uma obra de benemerência, zero sem sombrnde dúvl.da. 'sr. Prem.
:mUltRS' 'Rtl"ldnde~tndls1?ensável~. lh~~e af:~~: :uP::~ri~:~~~ ~~on~:;, uma dessas obrall .80clals que fazem dentl!" que é um ,"~rdadelro açougUe
110 j)ro:n"fsso do Pa's;, pela nellatl"o I ," . 'A' . bl' i d t' caridade para f1C11rllent com Deus. humano,
de licença de Import,acl\o, até cI~, ~ISI,C111l\ de c m o tQo repud a o "o CRlculo que.fo~ a necellllldade tia fi- .. '.. '
,m~térlns I?rlmns e. utensllios.· nr . fueo tempo antel? A nossa. impl'es~ br,lca em',prender' lIeu operaria 'na. O bomcrn 9U,e trabalha ~ f~rlr.a
trnbl\lho. IDd!spensh'els ao fI'" - 8.•0 éllue. da data da publicação, de qUelalgl'otlll de Lorena 'e no exaustl~ ele .Acldo -Iu]furlco on de4cldo n trl••
elonamento dl'~!lISfálJrlclI~·e r n ~eu artigo a eEtA, pnrte.!UI eondl~6ell vo e mortRI tervjço de fazer o "expio_co ~ .um homem condenado· i morte,
~~I;cjclo dnlluelas atlvidllde~, " ;ec.on6tnlcas, .1& . IIgrnvllram, tomado alvo, lIue levou seu• .dlretoree a trata- i~~~de clneo, anos de, trabalho,

o() 13rlilll tAnto oumal8 flue 11 "e. rnals im~llosa a ,reforma.. , rem. da. criança, . 'Pensaram, talva, Uw 1 I bem, .1!Itr;,~ Prelldente. q\lf. bA
'. ,,.. " .. , .. 'h' I ..·..l· lto"d " .., ....111 e que.,. a...leee a contaRem em

~nlldllde d08ptdsetl. 'de~nd,.em ePOl\Sf~l,llu~..no8 engl\nemoll"n68 em que IóllU" um.e e ~~~ Il~WG d~.temP!l,de'*,Iço,para'efel.
l'llfgll. escala. do seu com~rclo,eom:.o dn:Iavoura,que Vetn05na'c!'nlle,rva-. 9 0flfrârlo: d~ ,tll~~.~,..f~l~~~..~~a .to de"_~n9dOl1a.,dC)l IIW1do.>'.tI,do,
exterior. ,A·cotnJ>rovA-loOllllttarl\'con.. çio da' atull1' Utltll' o!iclll1" de"clmblo ·se~Ú1ll1' o 'pl1l'; , ,.' . llBtâ40 QUI" J1l'e8t.em ...... 11ft lotal.
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·da"uc!:\ natureza, Os senhores o!l~ Ie ato. trinta anos no rnesme scrvíco. Minas GeraIs autortza a Mesada camara dos D~iiU.
t:lais elo Exél'clto sãc berieí'íclados pela Um homem que trabalha naquele ser- Antônio Pebwto UD~ tados a realtzar, pelo saldo da verba
lei, 1l1~S 05 trabalhadores não. Veja V.f~(l, ~l!!!Jojs de dez anos é um hü- Dilermano Cruz- P R. do subsídio. o pagamento das despe-
a C~marr; o «ve hâ com relação 11 Jus- mero Inutí lízadc . Entrctanttl,.a lei Euvaldo Lodi. - PSD sas relacionadas no balancete da re-
tlç" ntt~llcla' fã!lrlca: tem sldo de exige que esse homem trabalhe na- Hildebrando Blsaglia - PTB celta e despesa da Secretaria da Câ-
dois 1)~S~S e duas medidas; uma jus- quela fábrica 35 anos para sei' (1]10- Mário Palmério - PTB rnara relativo ao mês de abril de. 195~,
tlç!\ Lifre;Jte,po;s~tcnde nos onerais sentado. Osvaldo Costa - PSD (Da Mesa) o
que 1'.10 estão em contacto díréto com Vou encamínhar và Mesa. na pró- Tancredo xeves - PSD 8 - Discussão única das emendas
D~ 6.~'d(''''' mes não atende aos traba- xíma vsessãc, requerimento de ínror- São Paulo do Senado ao Projeto n.> 1. 287-B, de
Ih,,-c1r-res ~t1~ manípuíarn os ácidos. Inações ao Ministro {la Gucrra, em Anisio Moreira - PSP 1948, que dispõe sõbre a oraamzacãc

C-n, Sr. Presidente, observando-se a oue solicitarei de S, E:(." esclarecl- cannelo d'Agostíno - PSP smdícat: tenuo parecer da ComlssáQ
est:ttist!ca de um m~~;co do E~:ércitll, mentes fi respeitorlo por que não está Cunha Bueno - PSD de LegIslação Social favoravel tis de
relativa 11 mortalidade e ao este do nagando um salário melhor áqueía Emilio Carlos - PTN ns, 1 - 2 - 3 -.4 - 5 _ 0-7-
de íncnnac'dade ti~!'a o traba lho dos J.;ent~, c por que S. E,: " não se ín- Ferraz Egl'ejll - UDN a - 9 - 10 -:- 11 - 12 _ 13 _ 16
Dpcr~t'.;r\~ {!or:ue1a fábl'lc~, chega-se à tegl'a na reulldadeda vida da rábnca Ferreira Martins - PSP - 17 .,... 19 - 20 _ 21 _ 22 _ 23. _
concl"e.;;o de que o número de opcl'ã- de Piouete, Frota .Moreira - PTB 25 - 27- 28 - 29 - 30 - 31 _
rios Intox'nndos num neríodn de [ler. O s-. General canrcbert Pereira da 1!et'bert Levy - UDN 3~ - 33 - 34 - 35 - .36 - 37 _38
anos (a Câmara I'alflear estarrecídn Costafêz-nos um apêlo para que Il0S tvete Vargas - PTB _ 39 - 40 - 41 - 42 _ 43 - 44 II
ele vpr ~r:.rtat!vamente. como aumenta dirigissemos a quem de: díreíto .no Mál'joAprlle - P o· T, B, - (1· 45 II contrario às de. ns 4 _ U _
essa il'.toX1cíf-;[.O) foi o seguinte: _ No sentido de melhorar as condições da- 8-1953) 15 - 18 _ 24 e 26. Iln.~critos os Sr.,
ano l'e 1940 - 11.5 íntoxícadc«: em '.luelcs operários, Ortiz Montciro - PT3 Afonso Arínos, RobertoUorena. EuJé-
'3, lr~; em H. 180; em :'5, 2M; em sr. presidente, 51'S Deputado,s,que· Pereíra Lopcs UDN 010 Rocha e AJbel'La Bottino lReijuo.
'S, ~,,), e assim 001' diante, até o ano 1'0 também d:lll:ar aquí ccnsígnad« Mato GroS5O nmentc de .I<udlênr.ia de Comíssáoi
de 4a, C~!11 1.139 intoxicados, o que Inossos aeradeclmentos pela fidalguia Lucllío Medeiros -UDr~ 9 - Segunda díscusaão do projeto
lml'or~a dizer, sr. Pre;;!den:e, cue o II com ?-ue. fomos l'eCe~jdOS pelos o!LCi~l! SRnta· Catal'lna n.o 2, 615-A. de 1952. QUe lnclUl a E;i-
homem qt'e vai trabalhar l'a:]ue!1l8 da Fa\m,ca de P!!1,ue.e, pelas homena- Wanderley. Júnior - UD N cola de Agronomia da BllhiaentreOll
depel'r'I~nclas está condenado l mor' ~ens eal'mllos,\, de que foi alvo nORRO Rio GI'ande do Sul estabelecimentos SUbvencionados pela
te Há uma séria de molést'aJl a que I ?l'csidente da psl'te de t'ldos equele! , cesar Santos - PTB - (62) União. SubStltutivo ela. ()omll11êo de
os' es"~e!allst~s se referem, Por exem- oficiais, em síntese, pela dlstinçáo que O s~, PRJ!:S!D~~TE: - Levanto Educaçao eCUltw·a.
pio: temnor1!rlamente do dastados o l!:Xército d!l'1)ensa ao Poder Leglll· a, ~esRao. desllinl\ndo para a extra- la - Seiunda dlscWlliodo Projeto
dos I:1'Uuos eêrca de 40 operários, mé- tativo. na pessoa de. seua .Repre.en-j ordmària noturna. a se!!'.uínte n," 2. 9211-A. de 1963. que acreIClInta.
dia meJ'~al - noteb~m a C~.m~ra - tantes, ORDEM DO DIA· pal'áal'aIo único ao artl.:o 7,' da Lei
.dos ('nal~ 70"', do S.o grullo.lato ( Ag!'ade~endoftquel:\ e~cessiva fid!Ll- .. . n," 116, de 15 de OUtubro de 11'47. que
do ~ue f:\brlca também tóxico, No, ·~ula eom o.ue tomos mimoseados de- SESSAO DE 26 DE JUNHO DE 1.953 i IU'Põe IÓbre o t41nlltél'lo Públ1co do
te-sé nue dos .5-4 ollerârlos afastadoa ~eJo fazer apêlo ao Sr, Mlm.tl'o dl\ (Extra01'di1wrla noturnll) Distrito .Federal·e doe TerritórlOl,
defll1!tl""IJ'ente do. D, P, A,. U tem Ouerra para /'lUe volte luaa vatasparll .. . rSubltltut!vo dlL CCIIfttIIIode Constl.
rneno~.de 20 anos (;te l!erviçO e ~l'.tun& , IlS!lecto deslllnano do queocone nos 1 - Prinlelra dlscul1lÁo do Projeto tulçio e Juati':l).
1110 Sll"ortam ~ervlços mesmo leveI> lu'ralale d:l!'IUela indústria notadamen- de RelOluçall n," ~Il~, de Ulli:l. qUe 11 - SegUnda diseul8ãll do Projeto
S6mente li o~r'rlos afut;ldos definI- te_no tocante aOl tra~~lludOI'es que ool1ltltwumaCOml&110 Especial de n,o 2.383·A•. de 11/52. que cria o 1111.
ttvllntente t~m male de sa anoe d. eatuo morrendo como boIS que vão parll dezeSlete membros EarlJ, daL' pllreeer tituto Nacional de .Clnema. e da ou'"
8erv1.çotl. Obitos: em 51 houve :16. o matadouro•..lll.ol'rendo num cemité- sóbl'e IUI ell1~ndaa o.erecldu pelo Se. tra. provldenelal!, (SUbstitutivo da
dos ous!!! 11 podem se. conlll.del'lldot! rIo de vivos nos locais de fabl'lca~ão l1adu f'ed8I'IIJIIO Pro~c!to n," 1.616. de Comllllio Eapecial de Cinema RWlo
0e1l31t',,~d,.,s Tlor mllJeJ cmo lllt.oxlMo dematerlal l:Iêllco do ElCército Bra- 1951, quectlspõe IÓbre a constltUiçlole Teatro). - Recuel'imento d~alllt\-
Cio: ll· em éonllCl!l.IênclR de 8ltolos1\0 sUeiro. "7 (Muito bl!1IL: lI~uito bem), lta'socledade por ~I J'etróleo 8ra- mento).· •
e 3 que trabalha"lun na Cana. dll O SR, PRESIDENTE: - E.gotada slJeU"o f:5, A.; dependente de parecer 12 - Segunda dlsclISIllio do Projete)
'6rça. II hora. vou levantar a sessão, ela Conuado de ConatltUlção e JUJ- n," 2,(75-B. de 1952. Cjue altera dIa-
I Com e~taJ eonslderac:ões, Sr, Pre, Deixam de comparccel' os te· tiça, IEIll.UI'gencla\.· pDIIttlVOI5 do Decreto-Lei n,a 3.200. de
aldente. chega Il. conclusio o m~dlcb ohore.:.. 2 - Pmneb'a discussão do Projeto 19·4-1941, que dispõe Jtlbre a orga-
"Tenho a certeza de haver demons· Virglolo Santa Rosa. n. "3,202-A,.de 1953, que pl'orl'oga,-pelo niZ&çlo eproteçâo. da tamllla, Il!lu.
trado r.ablllmente oual asltuaç§t) d!J~ AmaZOllas pr:u:o de 6lnescs, a "igêncla da. Lei i bltitutlvo da Conilsllâo de Co11lUtui.
~perlrlo~ aue trllbalhõlm neSSA fabric:. André ..Amújo - PDC n.O S(2.de 4 ~e oUtubro de 19411, que 'ção e Justiça _ Anexo Projeto nú-
e os p~~i"!osaque ~St~O BuJeftMe M Antunes de Oliveira - P, T. B. subordm9. ao l'eglme de lieença. prévia mero 1.3C6·1952).
come~t\~."claS do. trllbal.hCi em t:\18

1

119-7~53) , o nosso }ntercàmbio de Importação e 13·- Segunda. 4liseussão do Projeto
condlrlles", . per~il'~ da Sllva -'- P5D ~KIJO~taçao co~ !.' exterI~r; tendo pa- n," ~!.775.B. de 1953. que llu~iza C)
: O qlle se espera, SI', Presi.dent.e, ~ Para tecei. daCol!1lssao de· F!nanças, com Poder Executivo a aiJrlr pelo. M1nIa-
·oueo Sr. Ministro da Guerra tOl11~ Nelson Parijós - psosubstltutlvo e ell1e,!ldas dependente de térlo do Trabalho lnd:atrla e Co-
providências Imediatas no sentido d~ P:uui, . p~l'~cel' da Comlssao de Econonila(EIn méldo, o crédito 'espeelal de' ., .. ,.
Imoedito ll"-uêle cl'Ime oue se ve.l'i'ica Jc~~ CândIdo - UDN 11.l1.~_nC!:ü :. _ Cr$ 3.750,000,00, para. as dellpesas
210' re!eri:1o p.sta.be1eclmento militB.1 Ceará 3 - Pl'lmelra discussao do Projeto com B manutençAo. em 1953. da Ros-
Vemos ol'erMios com. 4. e anos d~ GcntH Barl'eil'a- UDt'f . n." 3.198-A•. de 1053. lluU BlltorlZa.o ped:ll'la. de COI'Into e dos Portos lIe
trabal!'.onaquela. 1âol"!Cll sem poder Morell'a da Rocha -P, R, (16- Poder ExecuUvo a alll'll'. pelo M1lllS- Pouso, e recuperaçAo em .Pirapora e
1I11mentur"se. poraue perderam total. 10-953\ . ter[o da AgrlcuJtUl'a. o tredlto "PC· Monte Azul.
mente o SL1cO p'ástr1~o .nutl·ln.do-se de Rio Grande do .Norte c~aJ de Cr$ 500.000.uO para a reallZa- a - Scg-unda discussão do Projeto
Iiquldos, i8S0 sem falarmos nos caSOi Mota Neto - PSD <;ao Ck.> I ()ongre5liO NaCIonal do AI- 0.,° 2.88~-B, de 1953. que autol'lza o
lIe freudismo neg-ativo de hol11el1~ oue Tcoctorico .Bezel'ra - PSD . gOCi9.o. no MunlClP10 de Rancharlll, no Poder Executivo a abrir pelo MmIa-
llerdeJ'1 totalmente a sua vitalidade Paraíba FAtado de Sfto Paul'); tendo parecer ·terlo da Fazendll o eLoellito especial
masculina e dllllsaem inutillzado~ El'llnnl Sátiro -'UDS favorável .da Comissâo de FInanças ;Ie CI'S 151,366,30,'para pagamento de
Os casos .. de elrl'ose ou de outras mo JOSé Gaudêncio - UDN I Em urgênCia1, . ~ratl!lcação de representação devldil.
lêstias aUe inutillzam completament~ JoSé Joffily - PSD ,4 -.!rimeira discussão do Projeto ao Or, Assad Mamerl Abdenur, mé.
os operários s~o inúmeros, Pernambuco n. 3,1•• , de 1953, que estabelece nor· 1 dico do Quaclro Permanente daquele

Pois bem. os ordenados d~8ses one. Dias Lins- UDN mas de cooperação entre a Uniào e as ·~llnlSlérlo,
.'rlos variam entre 45 e 60cI'uzeiros Edgard Fernandes_ PS? entidades particulares, p.ara manuten- 15 - SCg-undadiscUSliiodo Projeto
por lIta, Homens com 15, 20 anos de Edgard Fernandes - Pi ;;!>o de Olnásios e Cole'llos no Interior D,' 2.901·A.de 1953. Que danov..
trabalho gllnham 40e 50 eruzelru& Helio coutinho - PSD do Pu: delll;ndente de parecer da~ redação ao plIragrafo' 2° do art1Io
por dIa! VI uma fôlha de pagamen~ ~eracllo Rego - PSD c~mluõe8 de Constltui~ão.e Justiç.~ 19, dr DecretooL.e1 n;" m. de Z de
to em que se. verifica t:'.ue maIS· QL Joâo Roma - PSD d~ -'Economia e de Finanças lEin u. - Dezembro de 1938 COCIlllO de J".-

Ma Ih-e M I PSO gendl.! . M - --ao % dos trabalhadores dI! Pá bl'lca de . ga as:.o - f . 5 _ PrImeira dlllCussão do Projeto ~Iça illtaro
Piquete n~o reee1)em ordenado; \)01, ~::~R dJu~~~a..:-p§õ. n:o 3,256 de 1953. queautorlza o Po. ~6 - Secunda dlscUllfiodo Projeto
~ue todo êleé eonsumidop.mmedtclt. UII Li· . PSD der ExecutIvo a Ilbl'il', pOr intermédlo n, . 2,930-A. de 1953. que retlflea o
mentos e alimentado, Niio têm llm lIes ns - do Ministério da Educação e SaÚde. "\ltlg'O 7,' dll Lei n,o 1.815. lIe25 de

.. to~tão. para comprar leite ou reme, Alagoas o crédito especial ~Cr$ 2 ,OCOoOOO,OO. ~l'ereir..Q de 1953, (Substitutivo da
dios paI'!! oS filhos, Medeiros Neto- .P.8D p3.l'a auxilio às dCliPt'>lLll decorrenus ~omhsao de ConstltulçA~ li! Justiça).

tsse, Sr, . Presidente. o aspeto QUe Sergipe c. ela. organIZação e realização d, Con- ~7 - .Segundll dl~CUll/iao do Projeto
.lllorl1allsta Joio Duarte Filho nlo viu F1'ancl~co. Macedo _ PTS c:1I'> Gera) da IireJaMetodlata do n, ~,936-A, ~e_ 19J3. que autoriza o
na Fl1brica de Piquete. Orlando Dantas....,... UCN BI'a.slI. a qual tel" .lugar emBolo Ho- PodeI Ellecutho l\ abrir, pelD Minta·

O SI', .Presldente da Cê-llUlra, estou Bahia rizontena pl'óxlmoano' dependente têrlo. da VlaçAoe Obrai Publicas. o
eon\'encldo, .1lvou horrorizado. Con. Antonio Blllblno - paD de Plll'~cerda CollliUâo 'de FinlulÇ!ls, erédlto especial de CI1 45,3n.oeu~
r . d tê'" :Bduardo Catallo - PTB (Em· U1""êncla) . oaraatendera despeaas del'jdaJ 10
esso que, numapau&llem e r s ,.0- Joel Pre=!dlo'- Pl"B 6 ._ Pl'lnleil'â. '''~~''~.~~do Projeto. Lolde J3rllBllell'o, ,

ras por a.quela fAbrica. n6s, DePutadol, Luiz VIanna D,O J,9?8-A. de 11152'.q~"AA IJ6bre .018 - Secundad~cllSllão do ProJ"G
~!~/:ll~gf:.t~:::r:u:~~a:gl~ NestorDual'te a carreira deAientltFlacardo Im. n.3,041-A, de 19.,3. Qllea.utorlza ar;sem dorm1r. sentindo alntomaa. de EaplrltoBaDto p~to de Renda edá. outmJ provi. abertura. nelo ,Wnistérloda All'icul-
jDtoltlcaç.!o. em virtude dai trê. 110. FranciaOO ABUilt· - P8Jl dtnclu; .tendo parecerca: da .ComIs. tura, !lo crédito espeeial.de .... , o....
.... que al1 nallel PAla nOSla lei o Wilaon Cunha - PSI' lio· 4e COllltitíJ1pll.o e JUlU...a pela Cri 3,OOO.OOO~, aflm.de .Itender \11
Liierarlo é obrlllado a trabalhar trl1Íta Diltrlto .Pederal IlOnltltuclOllalidade. eom emenda e :1agllmento dáJdt.lpela' com I rea-

=· ctneo. ilUDI n.lIQue1e. aorVe4ouro.de Benedito UeraulhJo -- pft dec:laraçao de voto do Sr TarIO.DU- Uzaçlo• .n_t.a Capital. dlConferllu-
da~ para Ilo.r di apoJentadoria. E' ZdllOn Pua - na era: com lub.tltutlvo da 0011\1.110 de cla Mundial da 1JW'1I1a, 1.6llllltltuU·

lacuna da ·1\DII&1ecIalaçlo ., talo ttuy Almeida - PT!l !Nrv~ PQbUco clvl1·e. com elIlendal -vo da. Comilllo .de f'\IWIçIIl..

go wna nedl.. r.acla.m.al Uml delu. ARio de I~neJ1'o .lO referido IIIIbJtltutlvo. dá. ComIIJIolll- Secunda dlIeUJllo do Projeto
.nl"de do ar, Wniltro ·da Guerra ~elardo _attl.-.t:'TS , • . 4e. Pinançaa IAnexo.o I'roJeto D~me· n,' a,G6&.A. delM8; "UlllItor.11& G
rmiUr queDllll'l'Im IIClIIC»patl'1cl. Bartolomeu Llaandro-,. 'o~' _o I'G 1.l1ll..1'ill... ... .I"oder J:lIMIItlv. 1 ..-u'.DlItt ...
fabrl~ daallllll tóIIDoI. llOII· (U·,·U).. ..1 - P.r.lmelra,~o 40··h-.Je"ltirlo .....\lOIf6e o -.6dito

. nt1*'lII tnIIalhlm aI1 ..... 'tete, el~ ·ROI'Jerto _".0 fie~•••.' 171.·u 1..... tepCdáldlCd jU tIMU8&·
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(Extraordinária Noturna). .
Pl,USIDSlNCIA DOSSRS. : NJ:Il,E11,'

R.\MOS, PRESIDENTE: J02m: AU
ausTO, . 1," VICII:-PRDlIDENJ'E:
RUY S.'NTOS, 3,0 SECRETARIOj
Jose GlJIMARAn, f.- SECR.ETA
RIO: 11: HUMBERTO MOURA, IlV
i'LENTE DE SIURETARIO.:

At 20 hoi'aa' e ·ao· m1Ilutoi .,om-
pareeem • SenhORIl: ..

!'Iereu R.mOl
J'" "lltlIJlt.o

'do se Servlço_.NaclonRl de Malãrla, lltl _ Sel!Unda dl~cu88lio do Projeto I..rnte celebrado entre e oepartllml!ll- Ministério dA Educacio e !Saúde, o
)la.ra cvmbllte .. n'llllirill na AmaZó- n.' 3.1I1'J, óe 1953, que aprova e cano to doa oorrelos e TelegrllfO/) e R firma credito especial de cr$ 500.(}Dll,IIO,
;nin.. trato celebrado. entre o Ministério da Plrelll S. A.. _ Companhia Indus- destinado a instalação da cnsa Eu-

20 - Segunda discusBlio do Projeto Agricultura e a Conatrutora e con- trial Brasiletra, para'. o fornecimento cíídiana, em SnO' Jose do Rio PnrlJo,
n." 3.075-A, de 1953, que autoriza o servadorn Americana Ltdn, , pr.ra exe- de 241.744 quilos de fio de cobre com Estado de São Paulo:. tendu parecer
I'oder Executivo a aorir, pelo Minis- cuçAo de. reparos no Entrep6sto de alml\de aço. IDa Comissão Cle To- tavorável da Comissão de. Educaçúo
tIdo da EducaçAo e Saode, o cré- Pesca do Distrito Federal. IDa CO-I mada de contas}. e Cultura com voto vencido do Se
dlw elPeelal de. Cr$ 700.000,00, para mI.Mio dr. ToM1ftdll de contllsl . 40 -.., Segunda dlscusaão do Projeto nhor Cal'lu~ valadares e parecer ccn
c:ompletar o pagamento da subvenção 31'- Segunda dlecuf!llli.o do Projeto n.• 3.248, de 11153. eue aprova o con- 1.1'Iírio d'l Coml~6~0 de Flnan~ns rnm

.anual ao Inlltltuto. Histórico e Oco- n,. 3,193, de 1953, que revoga a üe- trato celebrado entre R Diretoria Re- voto vencido do Sr. Osvaldo Fon·
'l!l'ltflco ~ralllelro,nos tArmoll da Lei cisão do 'I'ribunal de Contas que re- t!'lonn1 dos COl'rejol e Telelrrafos, no seca.
D" 1.778. de 20 dI' dco/,embro de 1952, euseu registro ao contrato celebrado !!:stado.de Pernambuco, e o Sr. Joio 51 '-' Primeirad!scussã.o· do Pl'ojetot
(Substitutivo da comíssão de Finan- entre o MInistério da Agricultura. e Perreira. Marques, para construcão de n.v 2 91O-A, ce 19ba, que autoriza o

ÇIlS) , FrancIsco Alves de Oliveira e suamu- um pré dln delltlURdo Il Instalarão da Poder Executivo a aorir o credíto es-
21 - sezunda clilcussãodo Projeto Iher, para fins de Irrigação, nos têr- usina, tipo padrão, na EstAção Rádio- 'l~clRI de CI'$ I.OOOOOO,OOPAI'I\ aten

n." 3.10S-A, de 1953, que autoriza0 mOI dOR Decretos-lei~ ns. 1.498, de 9 Receptom de Pau Ferro, na cidade úer àS cles)Jesas com n. III Fest.a Na
Poder Executivo a aorir, pelo Minis- de agôsto de 1939 e 3,782. de 30 de ou- de Recife. (Da comissão de Tomada eíonaí do Trí~o, a reanzar-se 1"01 Ere
térlo da EducAçAo e Saúde, o credito tubro de 1941. rOa Comissão de 1'0- de 'ConfM\ . chím, ESt.IHlo do Rio Grande do PJuJ;
especial de Cr, 14,000.00 para paga- mnda de contas). . . 41 _ Segunda discussão do projeto tendo parecer raveràvet da comissão
mento dD auxilio concedido, ncexer- 32 _ Segunda dlscusíio do Projeto 11•• 3,2411, de 1953, que ROI'O\'a o oon- íe F'jnlln~RIl.
eieJo de 19~ 1, ao Hospital Vlrlilfllo Pe- n." 3.194. de 1953, que mantem 1\ ue- trstc celebrado entre o Departamento 52 - Primcim diseussão do Projete
reíra, de Barrclro, Estado de Slio cIelo do Tribunal de Contas que re- dos Correios e Telégrllfolle a firma n." 3. 2fi(l, se 195:" que mantem 11, ele
Paulo. CUIlOU registro no eontrnto celebrado Standard ElétrleaS, J\ .. Darnfol'neci. císão do 'Tribunal de Contas que ne-

22 - Segunda dlllcussíiodoPl'ojeto entre o Ministério da JUltiça e Ne- mente de aparelnaeern telcQ"l'áflca. tou registro ao contrato celebrado
n." 3.15<1, de 1953. que aprova o con- lf6cl0ll lntel'l01'es e a firmá ceusem- (DII Comluao de Tomada de con- -ntre a. Seção de P'omento. A~l'1en)a
trato celebrado entre o Departamen- tora Senobra Ltda,. para construção tllll) lo Estado de Mato OroEM e o Se
ta dos COl'reios e Telégrafos e o fír- daI r~des deágun, lIâS, luz e es;:,6tos 42' _ .Segunda discussão do Frojeto lho!' Marcelo Miráglln, pa1'a execucào
ma Importadora Técnica Rio Mar Li- prlmirlos e lecundtll'!Oll na casa do n." 3 .250, de 1953, eue mantem a de- te servlees de complementacão, equi
mltada, pal'a conltruçtio de dutos sub- Administrador da Casa Mate!'nal Melo cisão do T1'ibunnlde Contas oue re- ~amer.to e Instalação do põsto A2I'0
terrineos .e \lI1lR de Iínha posteaç60 Matos. na. GáveR, Distrito Federal. ciUIlOU reaístro ao têrmo aditivo .so "eenárlo de "R.os:\rio-Oest.e", no mes
para Jançamento de cabos. em Ma- fDaComlss~o de Tomada de Con- contrato 'celebrado pntreo OOI'~l'I\O mo Estado, (Da Comissão de Toma-
IlnUl. Estado do Aml\Zonllll. IDa Co- tasl. . . dn República dos Estadns Unldo~ do ~a rle ""fl 111 8 , •
miSlllo de Tomnda de Contasl. 33 _ Segundn dISCUll&!ío do. Pl'ojeto Brasll e o Sr .. ottoJohann Robert 53. - Primell'n dlscu8são do P1'oiet~

23 _ Segunda. dlscul!!slo do Projeto n."3.205, de 1953, que nprova o eou- Sorger para desemoenhar 1\ fnnctio 0,'3,267. de 1953, que mantem a de
n.- 3.152, de 1953. Que manlem.a de- trato celebrado entre o Ministério da de Ch,efe da Subllecfto de Imorell8âo cilão do Tribunal de contas. que ne@ou
clsio do Trlbunlll de Contai q11e re- Justiça e Nelróclos Interiores e R. Cln. do Serviço Oeo'!l'áflco do EXército, registro ao contl'ato celebrado entre a
CUllOU' registro 110 contrato celebrado Federal de Eletricidade. PI\l'i1 forne-· maComlSll~ode Tomada de Con- ISeção de Fomcnto Agrleola .do Mlnll
entre o Mlnlsteriodll Aeronáutica e cImento de um Gabinete' Radiol6~lco tas) térlo da A~riculturl\ e o Sr . José Ber
11 companhia Morais Rêgo S. A.. para e insta1ac1\0 do mesmo no Sl\natórlo 43' _ Segundll discussão do FroJeto nardo Júnior, pnm exeeuc;ão de s~r
tltfcuC;Aodo lervlço de IIcabamento do do Diatrllo Federal.' rOa comlsaio de n.• 3,251. de 1953. Que noro\'a o con- I'iços decomplementaçlio. equillamen
pl\vllb60 de RlIncho. na Sa!eAéren de Tomada lle conta,'.. trato c~lebrado ent.re o DPonrt.~",pnto 1.0 e instalac;tio de enerllla elét.I·len. e
Bnnta Cruz, IDa Comi&Sã.o de Toma- 3' _ segunda <Iiscusallodo Projeto Federal de CompraI e R firma Bvln~- 'lbasteclment<' de iguano pôsto agro-
da de Contasl. n."3.215, de 1953. oue IIprovlI o têrmo ton I: Cia .. para forneetmmto ao pecuário de Cáccres e installieão de

24 ~ segunda discussão do Projeto de ac~rdocelebrndoentreo Minll- Ser\'ic;o de InformacAo A~icola, de t:láquinasno .póSto de Leverger, no.
n.O 3.153. de 1953, que all1'o\'a (I con- térlo da Edtlc[l~tio e Saúde e o Estarlo um allnrelho de tl'Rm;mlllS~,o de !'ãd1" mstado de Mato Orol;&o, IDa Coml"
trato celebrado entre JO!!Ué Martins-e de Slio PlIu10, pllra. manutenção de dlfulllio' IDa comissão cie Tomada de "ão de. Tnl'lIuln dp .Cont~ s) . •
lIua mulher Teresa Martins e a Fa- leprosãrlos e preventórios. no terri- contllsi, '1' Si - Primeira disculSfi.o do ProSet!)
IfI1da Nacloml, referente 11 dCSRpro- tório' do referido Estado. IDa Co- 44 _ Segunda dlscuSS30 do projeto n.O 3.282. de 1953. C/ue aprova o cano.
l'rillçAo de uma faí~a de terra en- millllAo de TomAda de Conta!l, n." 3.252, de 1953, que aprol'a o Te- 'rato celebl'ado entre o Departamento
cravllda na propriedade denominada 35- Segunda discussão do Projeto 'listro do contrato eelebradoenl.re R doI Correios e Telél!Tafos e a firma
Jlarrll", no Municlplo doti Afogados n." 3.220, de 1953, Que RlItorl!a o Dlvlllio de Obras do MInistério da "Dawag, Sociedade .l:nônima de 'Co
dali In~lIZelras,E&t.ado de Pernllmbu- Poder El(ecuti"o a abrir, ao poder JIl- I!:d!lcaçlioe Saúde e 11 firma Tedesco 'nércio Internacional". pl\ra aqwllclio
co. (Da comilsão de Toml1dade Con- diclnrlo _ Supr~mo Tribunal Federal " Cla, LimitadA, Dl\ra obra 11 compIe- ':\e.dur,s. ~l:iqulnn! de Imprimir ~e101l.
tul. _ os eréditc>1 suplementllr de mentarel na Escola TécnlcR de pe. 'D~Col1"R~'\o de Tomada de Cont.as':

25 - Segunda dlacWlalio do Projeto era 261.000,00 e especial de .".".; lotai, no EIltado. do RIo Grande do 55 _!'l'lmeh·jt discussllo do Projeto
n,D 3.167. de 1953, que mantém a de- Cr$ 1.250.2S0.()0. URra atender às des- Sul. IDa Comissão de Tomada de 11.°3.283. de 1953. que aprova o eon
cido do Tribunal de ContAI que ne- llellllCOm o slllf4rio famlUa e abono Cont,asl. . . trato celebl'ado entre a DiretorIa Re;
Sou reslatro ao t6rmo de contrnto de emergência, lnatltuldol pela Lei 4S _ Segundll dlscuSlifio .do Projeto ~10na1 dos Correios e Telé~rafoll do_
celebrado entre o Ministério d.. Ae- n.'1,765, de 18 de dezembro de 1952, n." 3.263. de 1953, aue Ilpro·..a o con- 8stado de Pernambuco f! Cl Sr, Joio
ronáutlca e DorothY Norton. Pond concedidos ao! funclonárlOI da Se· trato e o têrmo aditivo eelebrado en- Ferrelrll M~rqup.s,parll construçAo da
lllU'll. no Instituto Tecnol6glco de Ae- eretllrlll do referido Tribunal IAw de tre o Departamento dOI Correios e 1llItaçllll RádIo-Receptora de pau Fer
ronáutiea. dellempenhar ali funções de 10-3-1953>. IDa Comlsslio de Finan- Telégra.fOs e afirma Erlcaon .do Br~- ro.e de re~ldênclas para funcllllllh:os
ProfClllor ASMClado de Idiomas. IDa ÇAlI. sil _ Comêrelo e Indústria S, A.• no mesmo local. IDa Comlsslio.de To~
ComH.u8" de TomAda de conta!l. 1'- 8ellUDda dlsCUlIllo do Projeto PII'll eonatru~lo da primeira etapa da 111adl\ de ContRS),

28 - SeguJlcfa d!lIeullS4o cfo Pro,eto n,. 3:221, de 1953. que abre e.autorilla unha a~rea _ tronco llf!!t.e _ .entre 58 _Prlmelrft dfseusaloctG ProJeto·
D.D 3 188, de 1953. que aprova o térmo o Poder. Executivo 11 abrir. ao poder a eanltlll do E1tl\do .de São paÍllo e n.D 3.284, rie 1953, oue aprO'/11 o. ·c"z;
de eontrato celebrl\do entre o Mlnlll- Judiciário _. Trlhunal~derl\l de Re- cidade de Campinas, no mesmo EstA- \rato celebrado Imtre o Depatt~me,.,to
têrio da Aeronáutica e John putmlln CurlOl - os crédlto! et1plementar de do. .' (Da Comissão ele 'romada de'TllclonRl dp Portos. Rios e Olmal! e a
Webber para••0 IIl!t.ltuto. Tecnol6gl· era 240,000,00, e especial de ., ...• Oont,all. . . ril'l11lt com~rcio I! Ind(Jst.rll\ Nêvll 1,j-
4lC). de Aeroniutiell. desempenhar &8 era 1. 147.750.00. para atender II -des- 48 _ DlsculIll.o t!nlca dl\8 emendas "llitada, para Jorneclmento e monI8_- •
funç6el de P!'ofeuor AlIlIOeiado de lJeatlll com 1Il111rlo-fRmlUa e abono 'de do senlldo 110. Proleto n.- 2IU-!, de !tem dI') e~uipamento do. Lllbo~I'Mrj[1
Met.eorologla SIn6ptlca IDa Comlll- emerl,ncialn.t1tuldoapela Lei n1\- 1951. que dl1l1)6e s6bre R dhtrlbul:;no de Hidráulica EXPE'1'lment.<t1. ~Hm\li3
d" de Tnmnda- de Contall • . mera 1.786, de 18· de. dezembro de de sementel de trlllo, pOr OTor.e8'0 de , R'l11 Ol'neral Ol1r.l!1.o, nOBR1"l'l'ldo

27 - SeguJlda dl8eI1Uio do Projeto 1952, concedldOl aOlfunclonárlol da dCI'01uçAo: tendo pArecer dn COI'1\!~~o C'::dll. np~tll CntlltllJ. (Da Comlr.~r.1)
lI.a 3.179. de 1953, que aprova a de- Secert.llrla do refel'ldo Tribunal I.Ato de ECOnomia fRvoráve1 /li de M, 1 e ~~ '1"0"'- ~R. rl~ C"l1(II~\.
clallo do Tl'ibunal de Contai. que re- de 1·5-53). CDa Comlldo .de Flnan- 2 e contrArio" de n," 3.. 57- SeJnlndn. dlacul8!o do Projeto
_u registro 110 contrato celebrado ç8!1 • . .' . 4'7 _ DlscuIsll.o \hllea da emenda n. 3.151, de 1952, que aprova o toi1
mtre o MIn1atérll) da All:rlcultura' e 37 - Segunda dlscuulo do Projeto do senado ao Pro teto n,' 2.076-D, dI' t,l'nto eelehrado entre. a Coml~l\o
l.ufI AntOnio .'!avarel; Sl1V11. para a ·n." 3,237•. dl' 1953. que aprova o con- 1952, ,que disp6e 86bre o re~llh'o. de executiva do .Plllno Postal Telearlflco
irrillação IIR1'lcola d1\ propriedade .de· trato firmado' entre a superlntendên- dlplomuexnedidos DOI' .. 8111 heler.i~ li! .. Compn.nhln Predial de 'hubat6
nominada MPal'also", 8ltUlldll • mar- ela dali Empr~lu tncoroorlldll!l ao pa- mentoa de ensino BIl.perlor:tendo :la- !I. A.• llarn 1\ conatnu:1l0 de. um llré
.em do rio I~araçu. no Munlct"io de trlm6nio N'lIcionale a fh'ma Mav60Y recer eontrário da comi!lSê.o de EdU- diodcstlnndo à A~ência Postal Tele
J'amalba. btado do. Plaui, IDa Co· Sociedade IndÍllt.rlas P'l'lItorlflcAlI. ri- cllçlio e Cultura. . ~ráflca de Taubllté. no E.tRdode Sâo
m~lio de TnmAdA de /'1onl.llll. mltllda para nmllllllç60 dai insta a- ' . d dls u1 d Pr J to Paulo (Da Comllllllo de Tnmadll de

28 _ Segundn dllcuaio. do Projeto c;õe. dai indílstrlas do frio na I:m'Prt· 48 -. Segun a cu o od o eb contasl <IlUlcritoo sr OIJuea Qui ..
n...·1.111O. de 1953, Que mantem a de- IR de. Armar.~nsFr'\llorlficos à Ave- n.· M8-A, de 1961, que conce e lU - Dlarlel), '
clalo do. Tribunal de ContAI Que ne- nlda Rodrl~ues Alvel 433-435.neata vençlo anual de Cri l.lIOO.llOO,OO ~ Levanta.se a .esslioàl18 horlll.
80Urellatro ao contrato celebrado Capital, . fDa COlnlllllo de Tomada PoUeUnlca Geraldo Rio de Janell1l ..
entre o Ministério da "'arlcultura e'l\ .1e (Jontnl). . . tendo parteeree.co:n IUbltltutlv~. da
firma. Geraldo. Duarte PaeeOll, llua 38 _ Sep;unda dlscuulo do .Proleto ComllllAo de satlde pl\bl1ca I! da Co'
eaecuclo .de obrlUl na tn!!lletorl" Re.-·tl." ;J238. de 1953, que aorova li. re- miMA0 de Finanças !avorivel ao re·
Illona) da Dlvlllo do FOmento da Pro- !IOlucAo do Trlbunlll d.. contAs. QUI'. ferido .llbl1tltutlvo.
duelo Animal, em (1ol"nla, EltIldo de denegou real.tro 110 têrmo Ildltlvo do 49 - Pl'lmelra dlacUllJio do Projeto
OoilalDaComillio de Tomada de eontl'ato celebrr.do entre o Mlnlltérlo n." 2.818· .... de 1952, Que prorrol!da
Contai) . da f!lrIUI'ae'n fi! !'IllMf! 11 a IrmAndRde o.prazo de que trllta o .rUlo 1.°. a

:18 _ 'Segunda' dl!Culdo do Projeto do SanUulmo 8acramento da Can- 1149:' tendo parecer da Comi_o de
n.• 3.181;' de 1863.• que mantem a de- !i."ria. DaTa funcionAmento dO.M-.. con.atltule.Ao e JUlltIÇ. a q.UI!oDlna oela
l!!Ilo do Tribunal de Cantu que re- tituto de LeproIOllla do se~ 11- sua constltuclonaUdade. pareter. oom
CUIOure&!ltro ao' contrata cele-.ndn elonAI de Lepra do oe~rtamen de lubatltutlvo. da comlallo de DODO·
mtrlt o Departamento doe CorrelO1 e satld.. no HOIIpltal Pret Ant()nlo. 'da mia e parecer, eom emend,,'o relt
'I'e16anf.. e a 8lAn"ard 1l1.trloa· 8. referida Irmandade, IDa comtlllo de rido IUbItltuLlvo, da Comllllo clt I .
A•• para fomeelmenlft ctem.... de Tomada d. """t.IlIl), . nanç..... .. ..._
oontratAII 11 eum.... cDa CDmIaAo de . ,,_ S.nd. dlselllllo do Projeto ao -:- Prim.~ dflcullio .do ProJ..w
Toma~ di cantil). . 11," 3.2.7. de 1163, qUi aprova0 con- D.O 2,43(-1., de 1'12, que abre, peJo
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tenoourt.- Dall/a.r Júnior. - Ãll!6-\
Mo, H~r~~lo). -A.!,lrerlo .s0t!l1O. _
.lllt6ltio Bal!1ino. '

PAR&i'J~"- DA COMISSAO DE
SEfWIÇO PUBLICO CIVIl.

,Il0lftQ

N." l.~·B - INl
111/lIUfioa I.l dl.ltll ,d~ inicia tflI

c/lntlJg~1/l d6 pr4,1(j pa..acwresen~
taçãu d~ dOC!"l!elllos e entrada d(f

UL.lTÓUO reqllmmentO$ de r"9.,lo;ri~(JçI10 dl'f
terras lJertel~celltes ao Patri1/l~;'

O 1lustt'ado Deputado Mendon~r. nlo da UnidO: tendo, pareceres:
Bl'agaé autor do Projeto n,O 812-~1. C01/l substitutivo d4 Coml.fsão, ~
que autorl;~:t o Podei' Executivo a COllSlituiçdo e Justica e falJorável
Instalar uma coletoria federal noMu- ao referido 8llbatitut/vo da C:Jmla·
nicípío de Porto de, Pedras, no Es-' sd" de F/nanclls.
tado de Alugcas, Novo, parecer da Comissão I.s

Juatl!ica:l<1o a necessidade de tal Constituiçdo e Jl/,~tiça favorável
criação >)'l'&t<l'&\etlta o nobre Depu- à emenda de llrlll1eiradisCllU.i"
lado a dlsta,nClaque vai dai ao Mil- oferecida ao seu substitutivo.
Illcllllo de MUl'agogipe. onde há co- PROJl!:'fO N."1. 2C6 DE 1951 A QVO:
lotaria, tomsndo L\ssim dlflcll:oo SE REFERE O PAREC!:R
cOlltl'ibuinte eretuar seu paga-nen-
to. Declara que se trata .de ,Muni- O Congresso Nacional decrolta:
clpío vpopulns-i, de comércio sande- Art. t .• Aapresentacll.o de L1t<l10,~
mente desenvolvídn, podendo 5Ua ar- para exame pelo Conselho de 'l'erras
recadacãe ulirapassal' de duzentos da Unlio bem como os pedidos de.;ti.
c quarenta mil cruzelros anuais e o nados à relul:lrlZaçio de posses, I'
número de' seus contribuintes as- que aludem os Decretos-Leis ns. 893,
cender a, mal:; de cem. de 2.1-11.938. e 9.760, de 5·9-846.,1.12~

0))1'oJetl1 n> &12 foi até a douta de 10-1-945. podem ser feitos em qual.
Comlssão <Ie, Con5tltuj~ão e, Justiça quer tempo. enquanto não intln:~.doa
o\le. através do ,nobre Deputado os Interessados. e o prazoae seis me
UlIssl'S Guimarães, relator, por mato- ses a que seretere o I 1.° do art. 2.'"
ria de votos, declarou ser o mcsmo da última deSSAS lei, deve ser contoLJQ
1'1'oi~to Constitucional. da. data da' intlmllGão \leIo serviço 110
Villdc!tt~ c,lt~ Comissão de' &1'- Património da Uniâo .. , '

;!ÇO P'.lblir:oJ, a nosso r~quedmento, Art. 2." A Intlmaçlo ser1 teitil. n~
.01. pedld'J t-~clarechnento à Pirc- nessoa do proprietário d:u terr~~ 011
tOI'la de Rendas Internas. do ocupan~e, e, quando~ouver re·

I'.\RICER cusa a aiJOr o ciente, mediante notl·
ficaçtlo 1\1lll<::al.

Referpntml1ont,p' ao Projeto. a In- Art. S.l"eitl1. 11 lntlma,lG ou no,·
fCI·ma.çüo !,!·""tadapelo D. R, I. e tlflcação ~ decorrido .o prazo do ar·
Cjue fico,u. desde logo, verificada :\ ligo 1,'. d~5ta lei" sem qu. o inte~essl\.

P.\REC~R ln.:po:-,giblhdado de ,tal, criação, face do apr~s"nte seus tltulot ou requeJrli
Pela ~l'In~,;ltuclon:llidad\"d:lpro'Jo. oao alcar.çar a al'l'e~n': lÇ§.O prevJst:l a r~gular:t,;'JcAo de sua tlO~se, o ser,;

'";Ç~o. 'Sel1l~tha cla a inúmera!!. ou- em lei, Isto é, ,duzentos cquarent:l vlço doPatrimOnio da União poder..
;r~~ i§ I)av!das"oor ..,c:).~tjtucloI\aiS·l]e)a mil cruzeu',cs. elemento e:;se colhido cede l'8~ terras a !luem 1I3 preten:la,
'" I • à C It i ã na' Inrormaçã.o da' Se"~o de Ea'tu",~.· sob 118 formalldadea dI. le\. ',om ss~o ,e onst \l ç o e J1.1~tlca, ., A' , "~Art .•• -·vo"am-se' ..s 'd"""siç6e-
:\ tese vencedora é de oue Inexiste o .l!>conull1JCOS 'e Financeiros.' Nesse •. """ • ...,..... .\\
~ervlç!l, tendo o C(lM'!'e~so Inlc!atlva caso Gó cO!'l1!)orta1'io. a criação de em l'ontrárlo.
~al'a crl.i.-!o. sem Mie isso Imoorte em un1a a?:~ncla de alTe<ladação. Oian- S~la ·das sessões. de setembro
de~c"t'I1:lecer a vedllçãl') cllnstl1!1te do te ~elCpost::!. ~om03 pela rejeição do de 1951. - Celso Peçonha.
, :l,' c1'1 I'l'tl<!'1 ':1'1.(\,\ r::cnst.i!t~ic~o Fe- FI'oJeto \l.o 812, de 1951. ~us!i/jCQ,ç40
deul. Os u~uâl'los de determinado sere'
"IO::! O\'ollco feMtal é r:ue lhe ate~tam P,I:lI:CER IM, COMISSÇC OS Decret<ls·teli ns. ata.de M-a,II••
:\f.~tstêncla. Além do mais" o oue se A:' C;:omissão de SerViço PúblIco g.1to. de 5-8-i48 e 1.714. d. 10-71165,
<1b.letiya é Instituir ~ervi~o e n;\l')- criaI' CiVIl e de part.~l' contrádo .. &P!'O. trJltam da relfularlU\:lo 11.. terra. pt\.
car~o. spndo aQuele llm tndo dêst~· é nçio, dó Projeto n,o 812, de 1951., blleas e reoo~cem OI dlreltos da·
'1arte. n;'1 sendo compatível" coma Sala das SuaOell. em 6 de maio !luelea que adquiriram 'r...aaantllll :»er·
Constltl1\do extcn~ão analó~ica de de lU53. _ Sagueira L'IlI,Pr"tclen. teneente.s lunilo PederaJ, det6e Que
Untll pro!.biçiio que Incide sôbre II me. te em exel·cleli'. _ Armando Corr~a SuOlDflamltllB tltlllol !lO eullle Il~
nos 'para ouerecala também llôbre o ltelator. _' JDsé Romero. _ Bias no,le Conlel110, de Terru da tJ\\II.o.
mll!l. Rp.in~tadollbsl.!1"do cONtderllr F~rte8• ...;. Ari Pitomllo; :... Heitor .... lels dersm IlrdllS r8ltrllOll'lra
'uedeterm!nado serViço' "existe" em lleltrlia. _ Fld::i<l Castrioto .. _ L,opa .lpl'lIIentaolo de docuillentol I on·
determinado munleiplo porQue red. CoeI/to.':" P!ciro/do Olimpio.' ,trlldade rlCl\llll'lmeatcoa. o QUI lleter-
l1l!nte só elCilte em outros municípios minou iicartm multaa· p0ueKr05 •
do -paIs e. aÓlnente ."01 respectivos PAR!lC!R. DA COWIS8AO DE mll4mD titular.. de dlrtlCOJ sem a 1'&00
munlcl1)61 beneUeia. O munlclDlotem culat1llflo d., ,Iua.a sltu1lC6II.
cateltorla constitucIonal. senllobaae ou FI.NANÇAS Co. reslll!lto M terru 4a fAlta. de
unidade da tederaçA.Cl, Prlnclll.lmente . Projeto n.o 112-11 SI, qull6metroa di, frlllllilir •• 1I&IIQIet1-
'1ara loell1J~Bq!O da atividade adnti- ' ' , ,11&1 ,.0 re«1me ele afotallllllCO pelo
nl5tratlvafederal•.ObllervNe.alnda, Prop6e o proJe'o. de autoria do Docr.to~I.1 a." 7.~, d. la-'~MI,.·
que a pr~tel"içil.o de municípios, con. ilustre sr. Del1utado Mendonça Br';' tlrla di hi Multo equliaGO a wálO
fl~ul'a atentado ao preceito con.tltu- ga, a, crJaçAo de, coletoria 1ederll1 par. IPI'eMIllaolo de dllcallNZ1.... n'o
cionaI da igualdade de todos perante em P6rto de Pedras, EIItado de Ala;. f~_ o Dtcreto-letn." '.011, de, li
'\ lei, além de transltredlr, frontallnen. iou. de maT90 d. 1141, «lu,. ,...It.ú\O\l "
te o IlI·tI<!t) 31 do Códlso, Supremo: Acorda a ComI.."o .d• .Juatlçaque conte o prazo li! ,1111 (81 me... nl-

"K UnUlo, aOIl Illltad08. ao Distrito ~'collltltucional Il propoliçlo, ,mil la quele a.tlbelee1do da vubliclalO ciu
Federal e lOS Munlcl\llos é vedado: d~ Serviço Público Civil deilra de reapecnvo r8llUamenllO, aUlQa VoIr ..

I - CriaI' distln-:/ies entre braJllel- tlColhê-t., !lO1' conalderar, baseada enl ba~xado. .
rOlOU preferênelas em favor de una mformaçlo daO\retorla ,.das Rendias . ,
contraoulrosEitado. ou, JdW1icj- Intern.., que o Munlciplo de P6rto 11&1' evidente qUI,em qua.quer
pios" • de Pedru nlo oferece a ren4ml- hlpó,_." prilO 111 soU mete. I :l\dIS

Quanto ao artlllo 1. 0 , a exemplo do nima de Cr$ 240.000.00 exiBido pela as cUflculdadell deicolll,unlieaoee. no
que reiteradamente tem sido proposto Lei n.o 1.293, de liSO. Interior. .
e aceito na COml8l10 de Conatltulçio A vllta desse obatácuto legal. del- Acreicent.e-se ainda,aue o própria
e Justiça; entendemOl que .. Uno "ames, tlml1ém 'de acoDllelhar a genlçodo Pl.trJmmtlo da Uallo alo
~lIagem 'da lei deve Rr imperativa. aprovaçla d.1 projeto. 3e Icha IprC.~lhado, quer em peltlOal,
atestando ,categóricamente a exllt~n- Sala Antõnlo ClU'lol,em 23 de ~uer 'emmat~ri'I,para atendlr " ••r
ela do serviço dellOls' de lua vllen· junho de 1i53. _ CarlolLur, Rela- Vl005 de tamanho vulto.Z', a\lil,no-
cll. Asalm, o u·tlgo 1." deve ter eata tOI·. ' . " . tório que mesmo, oa aervleOl do Dia·
redaçlo: " P.\RECIR 114 COKIlSÃO trlto Pederllolnlo s&o ,..11 reailIYldc5

"E' crl..da uma agência poatl.l-tele· com ,a ,rapldellldeaejada. Unicamente
~r'flc.. no Municllllo de POrto de Pe- A ComJúo opina pela. reJelçlo por, dertci~ncla desaes melai.' .
draa. no Estado de Alagols. . do Projeto n.' '81~, de, 1851, "nOI I'or' que, entlo, dar tos plrtes pralos

Pela eonltltuclonalldade,Jl,ol.. têrmOl do parecer do relator. fltlla qUaneloo6rlio a que .. atrlhui
8&la Arrimo de ~elo naneo, em Sa~ Ant\\nlco C..rlOl, em 23 de o encarlo de aolllclonar ,OI caa.l.' nA.

2 d. jUllhó de 11152. - C/utilho Cc' lunl)o d. 1958. - ·II/1'Ael P'''hmo, pod~r' 1&16·10 com rapldel?
brel - Presidente em..exerclclo: Vll/s- PreàllPnte. - Carlo, LIII, Relltor.·o crlt6l'1a quo te nOlafllurlrazo'.
,tS' Guimardlll - Relator, - OtClIIo - .1111IdoAl'lIrr.Sllte. - Pollllt di ,Ar. ve-Ie humano 6 o de IÓmonte faltr
Correia., -- ,Tarso Dllt1'A;_ o.tIG!do ,rll"4. ::.., AlJe,larllo AIl4,' r•• _, Per. correr:'o lIJ'ato da data da lntlm&ÇH
TriQlleiro, ,venc1do;B81Itdita, ··VlIlaIf4·, 'if~IBllrro'o •.:~•. ·JIf,,'uhll 'CIIr'"mo. dOI'lnter"'IIdOl, uma. VeI, que· ....
~e'.,- AcMIII JlIillcilrQ"'~ - D.nlel·~ ~04d, Ag/·,pllIO. '- :lIIl1C1f1a, 'aJI.' Intlma.ç&o·,It"'_a"lIron dOdllotnento.:..
tf! Ctlr~OUlO, com rtltrtç6et;,ttldtl 'lU-rea. .,.. lord < 1I011i/4e!o.,.:..." . em au." lu~r1dllle "Cllllln\atrIUn.,

SlI.la d~. SeM.'iel, 8 de julhO de
191H. - Mertd.oll,~ Brllgc.

JU4!ijicar"lo

EstllÍ () Município da Faze,mlg, em
:,cnho,do em eleva r a receita fl\~el1dá-1
ria, Para e.se fim torna-se Jndiapen- I
:itÍ.:,:~1 que o tl.pal'el~-:o arJ'cca,dadoloes ... I

til)" b'ltndlstl'ibuldo, não só pau. me
H!Ol' derender as rendas públicas, co
rno t~lfllb~n1 para [wi~nta1" 05 contrl ..
'ouincesI1o emaranhado das Jels fis-
cais, -

I
~() Município do Pêrto de Pedras.

, IS~<1 torna-se ímpossivel, em .race da

I,
ColetOl'ia mais P,róxlma Citar situa
d>\ a 31) r:ul16metros da dístãncía, ísto
Ié no Município de Mal·ago,:i.
- J;:ntret:lnto. trata-se ,ele ~'Íur.icíplo

noputoso, prospero. e com, comércio
rrandamente desenvolvido. oue pcrmí
tirá.. na fôrma, da recente Lei que re
estruturou as Coletorlns Federais e dls
ci:JUnou os seus servlnos, li ínstalacâo
d~ Coletol'ill, pois sua arrecadação
deverá ultracassar' de CrÇ 2M. COO.CO
i duzentos e q).l::lrel1ta nur cruzeiros',
nnuals, como tfltllbé1n .. o número de
"~tm, contribuintes n~~:nd~;"á a maía
de Ce111.
E~ta~ C~t'I'1,lr.s~-inC!~~ dct",..~~tr~~m a

razão do presente projeto de Lei.

P_~~.F.:':F.'l:t D." C:O'HSSÃO DE
CC~T5TrTU!ç.\O E JUS'!!ÇA

RF.L,\TÓr.IO

v:~~ I') Sr.Deput~.d, """~1'n~a B:'::'
1::1. com o projeto 8'2 d~ 1951. criar
"t'1Q. ~~(.'1ch. nOl=t~l-t~le"'r::ir!::=an.o ~.fa

;-l;Cll);O (I., Pótto de Ped:'::Is,no Esta
do de AIR~()a~.

Adroaldo Costa
Ruy Santo!
Josa GUiULlU'~~

Humberto.! M'Jurt
A:nazon:ls:

nu~' .'\múJ.,l" - PS.O
I:o:u'::i,°

AI~~usc;' M~ira - P80
C~Hi:

~rm"ndJ Falcão - PSO
M"n~~". Pimentel - P.~D
()~j'iiCl LClbo ;:..' f'SD

Ri.) Gl'al\'Ctedil N01..'Le:
J:,,-,;' Arnaud - PSD
-~araica:

JC.i~ JOlf1l!Y - ~SP
p'"l':l;:m~l;c:J:

.Alde ;S::llnpll:O - um:
J\.l'rL'chl. CálUar3.' ~PlJC

A1J.~oas: ..
Freita::; C;Lvalc9ntl - UDN'
J03'luim Viegas - PST
t;~nd0n~a 'Bra~a - P'l'3

Ser~ipe:

Canall10 Neto - PSD
Le,lt~ Neto - PSD

F.p·rita Santo;
D:,lc,inCl' MJntell'<.l - UDN'

Distri.to 1''''2del'l:11:
Fl':Jtl Arutar ,....PTB (H"'i-~3)
~t-)Ul'~\ Ul'asil - PSU
:R'lbGr~o Morena- PR'T

Rio de Janeiro:
T~:~jri()CavaJc~ml - UON

M\n:ls Gerai3: .
Albel'to C'ecdato - ,UD~
Cl.lsta'."a C:'.pal1enl1 - p:õO
L:lcio B:ttencou,·t - l:"l'B
Rodri~l1ts Seab~'a ~ ~Sl)
Eondon Pacl.eco -' llDN

Sâo Paulo:
Clluí;\nllo Ca'!alcantl - PT1
V:elra sobrinh'J - PSf'

00i1s:
,:,:.5." d',\!)rcll - PSP

Mato GrossO:
1:Jl·or M And:'ade - .UDN

Pal'Wl:
Fe.u1(!o :Flores - P3D
Lacerd:l Werneck - PE.

Santa CatarIna:
A~rioa Faria - PSD

Rio Grande do i!ul:
,- Fiarei da Cunha - UDN
.• 'Nestor J05t - PSD

WllIY, Frohllch ...;.. PSO
Gua\lore: '

Aluízio F~l'relra - PTB (41)
O SR. PRESIDENTE - " !lsta da,

Jlresençaacuaa' o cOnlpareclmento de
, 41 senhores De!~utl',dOl,

. DItá aberta a se5São,
O SR. ~ANHAES:RARRETO, (~~r

Ilitll!o; como 2,· Secretário). procede à.
leitl1rl1 da at ~ da sessto antecedente,
a (IUIU' é, Sem ob8ervac6es aMlnada.

, O SR.. PRESlOENTE - Passa-se ..
leltnra do exoedlente. •_ '.a ('"

O SR. JOSE' GUItd~a,g ,~,
'IJcrBtárfo, servin40 de 1.") proced~"
leltur!l. do seguinte

EXPEDIENTE
Vi" I imprimir ~ seguinte.

. ' PROJETOS

1'IO.Jl'l'O

N." an-A - 1~1

:Autoriza0 Poder Executivo a
Instalar UII14 Coletoria Federa! 110
"mnio!lliO «e P6rto de Pedras, 
Estado de Al«Qoas, e ali outras
fJf'ovid~ncias; tendo ,pareceres,pela
eonsWucionalldade, da Comlu/fo
de COlI.'JtI!u~doe JustiçQ, ti con
trdrios da ,C'omissdo de ,Serviço
Público Civil e da ComiB8/fo de
Fi1\ll1lçus•

I'If.oJETO 'R. o 8t2·1051 A QUE SE
. REFEREM: OS PARECalS

() conlÍreSlO Nacional deCreta:
:Art. t.- _E' o poder Executivo au-

torlzadoa 1natAlar Coletoria Federal
no ,M:uniclplO ,de pórto de Pedr..,
l!lltado deAlaloas. "

Art. ,2.0~ 1:', ainda, o Poder lIlxe-
·tiltivo autorla.do .'abrir, peto MI·

nlltériO da Fazenda, o crédito elpeeial
aW (cern,mUCl"\UlelrOl) '- Cr', ~ ..
lL'O.OOO.OO. 'para cumprimento ·doAr
tllo 1.· 'dlllta Lel.' , .. . '.

. ~·.Al't.I .• _lIItaLeINltrar' em vi
,:lOr, na data do ;lUa pullUoaqlo, ,revo·
i;:;,..... Ia d1lPlJlll.ç6el' ~m·.contri.rlAt.
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do Int~l'ror, a tntim~çio TJ~·foal se
impõe, ate porque ni'.o ~e está a ie
gislnr tão somente para o Dis!r1tc.
Fecleral e para os centros rr oanos

Né.o éde merecer, todavia. ar-olht
manto, assim parece, a parte final do
art. 2.°, que díz :

"c qõl:t::do 11Cl1lVer rCCllsn n onor
C ciente. metiiante notificação ju
dicial",

I,so porcue se trata dum prC"~es~o
adrníiüstranvo. em que pela íntima
cão se abre oportuo.dade para a de
fesa tio prcsumivet ou provadamente
ocupante,

Na hipótese dê'te recusar-seia re-.
ceber n intimação OU se negar 11 apo
sfcão do competente ciente, o funcio
nário encarregado da diligência cer
tificará o ocol'l'ldo, com a conrírmncão
de duas testemunha,'. Não háraziío,
pois, para deslocar-se o processo vdo
rito admínlstratívo para o judicíal.

8. Quanto ;;'0 IIrtiI(03:·, parece
desnecessário, vísto como será repe
tlr-se o Que tõdas as leis relativas ao
assunto em exame já o consignam, de
modo expresso.. --

9. Assim e diante do exposto, CMO
a Comissão esteja deaeôrdo, pcderá
aceitar o substitutivo anexo, que, no
entender do relator sub assinado,
atende aos desejos do 51'. Oeputauo
Celso .Pecanhn,

Sala Afl'imio de 'Melo Fl·anco. 11 lle
novembrocle 1952. - DantasJUllÍor.

PA~J:CEIl DA COMISSÃO
A Comissão de constituição e Jus

tiça- opIna pela 311rovação do parecer'
e do substltutil'o apresentado pelo
relator, nos têrmos que seguem:

SUBSTITUTIVO AO. PROJETO
N.o 1.206, DE 1951

f'~tã em eondíçõee de exarnírrar o pios serão 'revistaspelo Serl'l~o ·do ~ste· di~positivo rol m~ntido l'eio
nssunto. Patrimônio da União, que expedirá Decreto-lei n.o 9.068, de 15 de março

E' o queobjetint o .projeto , novo título, sem qualquer clnuspll,'a de 194o, comntteração da. parte fimll,
Sala das Sessões. de setembro o particular; que passou a ter a seguinte redaçáo :

Cc 1951. - Celso peçanha. Art. 4,· Para a preferência à con- .... c reçularizem, de/ltro de seis
.. LEGISLAÇAO 'CIrADA cessão de novos aforamentos, serão meses da data da pllblicaçcio do regll-

i' aplicados os dispositivo sdo art. 5.0 lamento a ser baixado para a execlI-
IltcnETo-LEI N.D 9.063 DE l5 DEMAilçodoDecreto-lein.03.438.de1941.res-çãodêstedccreto-rei.US1la situação

DE 1946 guardados os direitos dos b.ra.sile\l'OS l"er~,nte .oScrviço do Patrimônio d:!
natos, na forma do art. 148. da cons- Umao,

1I1odijica a data de inIcio da títuíção • . ,Como se ,'·ê. a modificação consís-
contagem do prazo a qucse refere Art. 5,0 E' facultado aos E.to.dlls ItlU no seguinte : enquanto o pnrneiro
o § 1.0 dn art. 2.° do Decreto·lei fronteiriços. r.equererem o alol.'~men- .clOS decret,o~lels, refe)'ldos ne.~te lte.m
número· 'Z.724, de lO de julho de to de IÍreas'-1':tra o Incremento dos 3, situava o prazo 'em espécie dentro
19~5, seus planos de colonização, cabendc-e :no ~erio_do de seis meses da data da

O Presidcnteda República. usando lhes subem.prazar aos particU.I.arcs., naIpUbhcaçao. do mes:n.o deCl'e.t.o: o se
rla atribuição ,que lhe confere o ar- forma da lei civil. gundo veíu estabelecer Que' esses seis
tigo 180 da, ccnstttuíção, decreta: Art. 6.• O servíco do Patrimônio d::l meses passariam. a scr. contados da

Art. 1,0 O parállrafo LO do art. :to União promoverá 'desde 10,,0 o co.clas-Idata em que fóss~ publlcado o l'eg~
do Decreto-lei n.o 7.724, delD de julho tro. de t6d.a a reglâo para regula.riZa. lamento a. ser balxnclo.pa.l'a exeeuçao
d I • d -'u ã • subo" do mesmo decreto-lei.e 1945, passa a ter a segu nte reda- ç...o as ccunacees q e TI o se •- . 4 O projeto 01':1 em exame se in-
,"lio: dlnarem a titules expedidos Jlt'1~,~ Es~ surge contra o' cri':ério adotado peles

Quando se verificar Que os Es- tados, ea fim ,de .ser prcmov ido .~ !dispositivos legais supra transcrítos,
fados e Municípios eretusram plano de colonização in:ensl~a_ da. propondo que. os prazos _nêles f íxadcs
Quaisquer transferências de domí- terras. na .forma das lels vIgeutea. seiam contados da data da Intimaç!\o
nío 0\1 quaísquer concessões de Art. 7,° Picam criadas Delegac~i\s dos ínteressados. de parte do Serviço
colonização ou exPloração agrícola do Serviço do Patl'im~nlo da.' U1,130, do Património da União, intimação
ou industrial na suposição ele :hes uma em cada um dos Terrltorlos ~10 essa que, no seu entender, "será feUa'
pertencerem as terras, serão con- ....cre, Rio Branco,. Amapá, Guapolé, na pessoa do proprietário das. terras
firmadas as vendas, aforamentos IgullçU e Pon ta Porã. ou .do ocupante e quando houver re
ou concessões, desde. Que os res- Art. 8.· tste Decreto-lei ent!a em cllsa da. apmiçáo do. respectivo ciente,
pectívos titulares tenham cumprt- vigor na data de sua publicaçuo, ~e. 7nedillnte 1totijieaçdo :ludicial" con-
do as exigências cios Decretos-leis vogadas as disposições em contrârio . forme se lê do art. 2.·. •
tis, 1. 968. àe 17 doe jamü'o de Rio de Janeiro, 10 de julho de 1945, 5.· Preliminarmente, parece Ime a
19.0,2,61D, de 20' de ~~tembro de 124.0 da In~eoendénclll e 57.· da. Re- expressão "proprietário de terra.s";
1940 e 1.545, de 25 de l!.flclsto de públlea.' __ Getúlio Vargas. - Aga. inscrita no mel'lcionadoart. 2.0 , deve
1939, e regularizem, clentro cle seis memnon Magalllae,. '0- A. de Sousa ser substituida por estoura...."ocupante
Dleres da data ela publica~ão do Costa. de terras", de vez Que não é adml,~·
ngularnento li ser ba1xad) parI\' 'A E slvel que o POder público ou ,quem
li execUl:ão d~ste Dec~eto,lei, .a PARECER DA COMISS O D quer que seja. considere alguém na
5ua sftuação perante o serl'lço coNSTITUIÇAO E JUSTIÇA propriedade dum Imóvel e depois ve-
do ~atrlmór.io daUnidn. - 1. O Decreto-lei n,D 893, de. 26 de nha a. Intimá-lo a regularlzarê~~e

Art. ~o tste Deereto·lei entra em novembro de 1938dif}>Õe no art. 2.°: direito, Se há dÚVida fÔbre a m:l.-
'1(1;01' .nll data de sua publlcaç&o. re. "Os forciros, arrendll,tllrios. possui. nelra pela qual o t titular do direit,o O CongreSBO Nacional decreta:
\lop;adas as disposições em ~ontrÍ':lo. dores. ocupantes e quantos se julguem velu a adquJr!-loou a ter exercido Art lO Os edido! de. re Illlr'za

Rio de Janeiro, 15 de março de com direito a qualquer pQl'ção de' ter· sebreo objeto dê~se mesmo direito ção dÍ! lio'ses d~ terr>no' do~oD1inj~
19(6; 1~5," da Independ!ncia e 68,· ras da. Fazmda NaciC!nal de santa não se pode chama·lo expressamer.te! da. União: bem como~ a 'ápr~e(]tar:fio
d.. RepÜbllca. _ Eurico G. Dulra. Cruz ou em outros imoveis da Uni~o de proprietário e multo menos no cor· dos respe<:l:ivos t!tul0,~ para exame tla!
~ Carlos Coimbra da' Luz. -GIl.lá/) situados na Baixada Fluminense fl- po duma lei, destinada a salvagUf.r- repartiçôes competente5 pocte"lio"sÍ'r
Vidigal, cam obrigados a exibir os titulos em dar. os direitos de quem se julga- ~e- f itI t' ' • .

que fundam o seu direito a umada~ nhordo imóvel. cuja sltuaeão se pre~ nioosin~:"d~: ~~e1nt::rso~dg~quanto
DECREro-LEI N,D 7.72{ DE la DE comiss6es especJals que, para !ss/! elsa esclarecer. A expresfAo lenérl~ Art2 ~ A íntímaç§o se.s(feHa

JULHOPE 1945 fim. ser~o nomeadas pelo Presidente ocupante, confllrme. també.m con.:ta dlreta'mente 11 persoll do ocup~nte da!
Submete 110 repimt de afora. dl\ RepubllC8; . d~, dlsp~ltivo I!m fOCO. é a IIcon.e· terras, e no CIISO de não ser enc'on-

menta as. terras devolulas :1elll:'o Parágrafo unlco -A e:rlbição do~ t veI...e o apontado como ocupan- trada, de ocultar-se ou de negar-se
da faixa de sessenta. e seis qui/á- ti tIl los será f tI ta dentro do prazo de te. tlveráelementos para provar que é a opor o ciente far·.e-á a Intimação

três lneses, marcado por e(iitats PU- pl'oprlet rio. forçosamellte .essaqua- por melo de ecÜtals' ..
me!~os ao longo das frontelr"B, e bl~ados nO IJiário OficiltZ-e em, doi; !idade lhe ~erá reconhecida. porque a Art 3 o Os I:raz6s do art 2 e do

O d:re~fJ~~~e"~~Vi~êe~~grlêa, usanct010rflais d~ grande circulacáo". Constitulçã~ e as leis €iipecffiea..s lhe Decreto.ie! n o 893 de 26 de' Iio'rem-
d b h ' 2. O Decreto-lei n. 09,760, de S garantlroo ,,5se direito. . . 'oro de 19'0 do &rt 61 e -eus pará

11 atrl uição que 1 e confere 0&1'- de setembro de 19.8 prescreve no ar· 8. Feito ~~se reparo, e est.udando- grafos' do'Decreto-lêi fi D 9' 780 de' 5
1igo 180 da Constituição, decretR.: tlgo61: ' se a proposição do Sr. Deputa,jo d . tb' d .,., c _

Art. 1,0 As' terras devolutas na faixa . "O Serviço do PatrlmOnio da União Celso peçanha•. sob o pr18ma constol- 1eo sâoem l~. e 1946 eo do art. 2. r
(le sessenta e selsquiJ6metros ao longo exigirá de todo aquêle .que estlvel' tuclonal, Mda existe nela ,que venha de. jUlhoD~-:ei~4.~eia~tera~o72~'el:eD~O
ficam sl1bmetldas 110 regime de afo- oCl.1pando imóvel presumidamente .ofender a. Constituição Federal. ereto-lei n o 9 068 . de 15 ele març~
nmentoprevlsw no Pecreto~lel nú- pertencente à União, Que lheapre. E' certo. ele maneira a não admitir de 1948 serão 'cDn'tRdo~ da data da.
Dlero 3,438, de 17 de julho de 194.1. sente 9s, documentos e Utulos com. diverg~nclas. que o modo de estll:be. Intimação de parte do Servil10 cio Pa.

Art. ~.o A União não reconhe~e e probatorlClS de seus direitos s6bre Cl lecimentode prazos para cumprirnen- trim6nlo da União '
~m por insubsisteutese nUlaa'lIL;ais- mesmo. ' to de qUllLsqtlerobrl;aç6es -. no !en- Al't 4 D. R ~'. . 'di 16·
quer pretens6essóbre o domínio pleno - 1.1.° _ Parti cumprimentado di,f- tido de. reduçlio, sem pre.ludlcal' os em cont~ár!oevo"am·se a.s .. sposç es
dllS terras devolutas,' a que se refere posto neste artigo, oórgáo local do interessados, e em .razão de. amplia.- Sala AfrãnIo de Melo Franco 12
(; artigo anterior. " Serviqo do. patrimônio: da ,uniáo, por ção, de .concessão de novo prazo ou de Novembro de 1952..... Alenc:llr Ara.

§ 1.0 Quando. se \'eriflcarllueos edlt/ll, "em prejUi20 da. Intlmaç40 por de prorrogaçlio do fIXado -, pode ser ripa, Presidente. _ Dant/l8 Junior
F.~tados e Municípios efetuara m C'luais· qllfllquer outro meio, dará aOs inte~ a.lterado ou modificado. não !endo Relator. .:.. Augusto 1\feira. _ Godoi
I]uertrl\nsfer~ncla! de domlr.to ou r~asado' 'o "razo de 60 dia" "rorro- delé:so ao Poder Público, através de Ilha. _ Castilho Cabral. _ Otavio
lJull1squer conces'sões de eoloniza~ão ou gavei, flOr 1(11U1l t~rmo. IIO.!eu pru· seu! 6rgãos 1'01llpetentes e medtante Corrêa _ Manelf Junior . Daniel
~:,ploraçiio agl'lcola ou Ind'lstrlal na dent~ arbítrio. as nOrmas legais em vigor. faZê·lo. de Carvalho _ Dolor de Al7;irade
,!;llposição de, lhes pertencerem as '2,0 _ O edital ser:!. afixado na :?J~~~~d\d:eco.nVe?l~nCiaoUnAo .. da Anton:o Baihi1!i. -Rondon l'rtchec-;;:
terras, serão confirniadas as 'vendas, repartição anecadadora da. Fazenda .debalx~dêss~o:~e~~ôf~c~~títfc~~~ - Antonio Pm:oto._ Tarso. Dl/tra.
llforamentos ou concessões, deSde que Nacional, na localidade da, sltuação nalldadealguma a ser alegada. contra PARECER D.o\ COMISSA.O PE
os respeetlvos titulares tel1hkm· cum· do imóvel e publIcado no orgão ou- j t _
1ll'ido as exigências dos Decretos-leis cla!. do~ta.do ou Terrlt6rio, oU na o pro eo.' .+NANÇAS
numeros 1.968. de l7 de janeiro de f6lha que lhe publIcar o expediente e 7. ·Há outro &5pecto, entretanto, a IIELA'lÓRIO
1940, 2,610, .de 20 de setem1)ro ,de .1940, 110" Diário Ojicial dll União, em"se ser apreciado. Geralmente, em casos Com o objetivo de modificar o ~Is.
e 1.545, de 25 deagõstode 1919, e ,tr!ltando de ImcJvel situll.do no DIs. como os de que tratam Os decretos- tema. de contagem do prazo "arll. a
:regularizem, dent,ro de seis m..ses da tr:to Federal. .. leis citados \leIo autor do projeto a.s ta A 'I' .'

o"to. do. publJcação dêste Deereto.lel, 3. E o P:!creto·leln. 1I 7.724, de intimações se fazem por meio de edl- ~pr~~en ç o de documentos, e entra~,
li sua situação perante o Scrvit;4) do 10 de julho de 1945 estatul: ,. tais: oU cm têrmo~ amplos, Bem .re- d: te~r~;quer!tmentos de regilllll'lUC;40
PatrimOnio da União. "Quando. se vel'iflcarque o.! Esta· ferência a nomes dos OQIpantes' ou d UI' pel encentes ao Património

d I '·d·l t . ' 3. não, o nobre Deputado CelsoI 2." 'O 'serviço' do Patrlm6nlo da os e Munlcip os' efetuarem quaisquer e es cons ando l10minalmeute Ire- Peçanha a.presentou o projeto de LeI
'União expedil'i\ novos tltulos de· 'aro- tran!fel'énclas de domínio ou quais- lação dos· Interessados. nO' 1 206 de 1951 acompanhado de
l'nmen to; independente de quaisquer quer concessões de colonização ou elt- O projeto pleiteia que tais intlma- sucinta jusUflcllçli.ó e dos diplomlll
pagamentos' de laudêmios, jóia e' foros plOr9.çAO agricola ou indUstrial na suo c;ões se procedam tão somente lIledi- legais citados no art· 1 .da propo.
atrasados. Inclusl1'e os que torem CiO- poslçlio de lhes pertencerem as terras,ante Intlm:l~llo pessoal de cada um silrio ora ell1 exame: '
brávels até 31 de dezenlbro do corrente serAo. conflrmadaaas vendas. afllra.- dos ocupantes. . ... A Comissio de constituição e Jus.
IIno.' mentos·ou concessões, desde que os Efetivamente. levando-!en.. tonta ~içaapóa ouvir 08 Orgios 1ntére55Íl

rellpeetlvos, titulares tenham cum· que. merece a. realldade·n~lonll!,. pol! dos.' dellberou apresentar um aubstl: .
13." Vencido o praz-o do .par'l:rlllo prldo as exigências dOll Decreto-leis <alguns e talvez muitos désse! ocupan- tutlvo'que de fatoa.tende aOldese

Jlrlmeiro dêste artigo, o Serviço do ns. 1.968. de 11 de janeiro de 1940: tea não tel'ão conhecimento de llubl1· jos elo sr: Dep1.Itado Celfo.< Pe anh'
PatrimÔnio da' Unilo provlden~larli 2.610, de '20 de eetembl'o de 11140 e caçA0 de Editai!, ou pela d1l1culdade sem oa defeitos de ordem ftldlCI
]lllra 1}ue cessem inteiramente aB 1,&46\ de 211 deaa6stD de 1939. ere.deehegarem às suas mAos 6r.los de existentes no seu projeto .... '.'
()cupaçõea mantida!, a Qualquer tItulo, IPwlllTl,em .delltro di Bel, mil" dGpubllcidade. lIotadamente I dI! ' car6tet '. . ".. , • . .',.
com fulidamento nllluelal pretl!".8. data dlJ.'tmblfcII1I4odIBtldecrefo·'e/, oficiaI,. ou' Pelo eBtado deanalfa.lle· .Aa.cn

Art. 3.- AI medl~ e demareaeOeJ a .lIa "tllac;lo. JleranteoSerlllc;odo ,tl1!mo·,'de 11PIor__'cla em ,.que·1t m- ' .Jlntendtmol,IClb_o.,ponto de 'Ia"
]lWlllOfldlilS pelolS liIttI4•• "ll.!IJCl~ l'atrlmóllio da VnUlowt.2." Jl.C),cQntram demCli!O'ae:al'II&J)OP1ll&CIIK Ilncelro, que li O Serviço DO 1'.. :'';

. •... ~ '~..
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~ ,
trfm~nllJ da União. o Sr. HinlatrD
da Fazenda, aO examinArem .. pro
1I0111çl0 jU1&IlI·~m. útU II 31.1.. trillJ'
formação em lei, e" substltutlvo da
Oomlsai<J de çonbtltulçâo e Justiça
procurou I\lIColmal' " proJet', dos iIII\·
r.pnvenlentes apontado6 pelo. Minis'
t6rlo da l"1.~enda e de outro! verl!l
cadlJS pela na!)re rslator; oepula~o
Osnlel de carvlllha, deve .11, Comllisa~
de Ftn&nç,a aprovar a subiltltutlVO Ja
referido, n. celtezll de que &l\&lm
a,lndo, não fere osdlreltos da Uniáo.

Sala /.ntÓlllo Carlos, em :I de de
zembro· de 1952, - paraljul Barroso

. Relator.

PIlO,ft1!<1
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"como eom os l!astos de .•luguel de
saln, contcccõo dc Iistr.s, tra cnl'los
dncttlográílcos e mimeogl'liflcos.tI'lI
ducões, rl:pedlentell vários e outros, ••

4. Efct.ivamente, COnfOl'llICSe ve
rlficn às flR. 6. ('11'1 pnrccer da Con
tadoria Gcral da RepúbJica, o Banco
do Bl'Rsil deu cumprfrnento nos têr
mos elo mencionado Aviso 521. debi
tando, entrctr-nto, n R~:;;l:ll'. na Tr
souro-xacíonnl. na conta "Dcsoesn dn
Unlân", fl~ se.":l1i.,t,c!5 T't:11'c,:,1n ..~ r~cri

turndA~ na rubrica "A:;cntcs Paga,
dores":

Si:bélc!O 27

tro dCl Trp,balho, !ndúEtri& • COIn:!r- PARECF~ DA COMJSSlJ.o
elo. DE rn'lANçAS

Art. 3.° A preECl1te Lei entrará fm e

~I~or na data de Sua publlcacâo, Te- "EL1,TURIO
"ogndas AS dísposicões em contrár.o. ..1- D:t mensagem do' Senll1h' Prc-

M~S-AGE~,1 ~.o 167-53 ... síaente u:l !{~,)úlJlicu 5JJiciWndo cre-
I!!enhol'es Memb\'os. do congrcsscIdito espr~in! de CI'S· tiOO ,UOO,GJ para

N'11<:!onaL . atender a despesas com o comparecr-
8~l:>me~0 ~ -",o~ s~ con~lderu~r.o •.0Il1el1to do Brasil na 36.n Sessiio cn

nr,LU PIO)€,Q (~e . ~,I leI, tívo a abcr- Conferência Internnc.onal uo ·'!ra"u-
tura, pelo Mmísténn do Tt'a balnu, r • ' , • . ~.
lnrlústl'la e l;om·~rcio. do crédito cc- lho,~on~la. a . E,.pOS,IÇ~O de Mot,~us
l,eciRI de CI'S 600,000,00 rseísccntos nd d~ SI. Mm.'stlo uo llabnl,10., Jndes
eruzefros i, purn. .itencer a de~'1esa,o trla e ccmércío, do teor seg,ull~te:

Cl $ IlIjUÓlt de custo, 'ransporte e despe- L "Na conformidade dos encaa-gcs
Cr$, 5 passu!Zfns, ele.ldn e voltn, ees 11l1!1re\·isl~.) clcrnl'1'entes do CO'Jl- intei-nncíonaís que lhe cabem. como

paraúeneol'a. iI razíto pllreclment.) do I3rnsll na 36.' Se",sfio Mem orn dtt Ol'gnnioação Jnternacío-
deCI'S 26.000.00, cada' dlt Conferênc:'" 111tc!'l1~c!onal tio Tnl- nal do 'Ita IJtll1o, deverá O Era:;11 {..-
umn, . , ." .. ".,.,., .. ., 13:1.Ca9,OO balhe, R. l'~aIiZlll'-~e em Genebra, em zer-se representa ma 36.". Sessáo da

120.C'!JO,OlI . Tl':-.nsfcl·éncln de dólares, Jllnh(, do O"" r,11'I'onte.. ~cn",T)I1"ha('o Conferencia Internnctonal ô,J 'I1·a.l:>a-
a tavor dos membros <111. E·:posiçãO· de \1"tlvo~ em que se HIO, a realízar-se em Genenra, em
ela Delcgnçân BrnllUeira. lu.tlflcr. d mcc;jda. "l'flllostA. junho doano corrente, d eventlo a Dl;.
conforme dlscrhnínaçâo Rio '~'J J:~neiro, .~ de maio de 1953. IcgaçAo, conforme o recomendado pOI'
do ""'iRO 5:>'l,p' tAXa de - GUIJLlO V~ACAS. vossa Excelência· st r consutuíea de
Cri 18,72 US$17.5M,25. 32~.e02,rO EXPOSIÇÃO DE ~WTIVOS no MI- ,uo!s DelegAdos. 'de doIs Congl'e:;s:s-

Coml!!no do aSnco do NJ5'I'1!:RIO DO TRl>BALHO. IN- tas indicados pelas Callns do con-
320:.902,00 BI'MlI s6brl! u~ tr&n~fe- DúSTRIA E COM'::RCI0. gresso (um pelo l:enado FederR!e

rêm!np; f'fetuadns .. ,... 11l7,(\0 "utro pela CllmR1'1I doa DepL1talios!.
'1'axn de &';' de que tratlt N.oGM.4'j2 -Em 2D tle lLbr!1 de r"uau'o COllsellleil'os, e dos ASiles-

H7,OO n Lei 1.3ll:l·el, sObrc PS de HI53.. !.)I'tli e funcionllrlos querorem j\ll_
trllnsfer~nclns .,.,...... 26. ~1l4,'1l IJi:xcelenUssimD Sr. Prtaidente d:1: (;allos necesairloll, n:> total que vier

DC!;:Jc'n de tel~~r~m:l ... , 7:;0.00 República:. I ~.. ser es:abelec1do, ,na .Dpol'ti.lnid&de
5. E"olfACf daI 1'lIl!õell IIduzidr.1 1 N r ld d d

~ .. doR I!'lpm~nto! fornecidos ,.,~lo Mi- . a con ornI a e 011 -nenrp;os tievlda, por VOIsa [;;celencla
:/C.304.')O nlstérfrl .lntere••adll. o, qUAis. eonr,- Internacionais- que lhe .cabe11l. como, .. 2. De nclll'do com IJI dls;,llIi.çôes

tnm. do prOC!!8~0"'" tem 8~e ~Arht- Membro da Or~Bnl"ação Intel'nar.ionr.l' legRill, 'os componentes da Delelsçio
7&0,00 mcnte • hOIU'a de manifestllr-R fr.- do Trllbalho, devei'. o Bl'alll ra~f.r-Ee !lu'io jus, Riem do tnnaporte cie ida.

vorlt"plmente, do moe8mo r.nSS:l qUe" repreEtntnr nn 36;~ SUIlo da Con- e volta, n uma ajudü cle CUlto pAra
5. Em fnce das l'n"õss aduzIdas e ~I\bmc~ A or~unto .. ['lEVAda conai. ferêncln. Internactonlll do Trnblllho, atendel' às de.petal de repI'eseniaç/to.

(,06 elementoll fornecidos pelo Mlnl8- der~çâo de VOSllB E:;c~ll\ncla. bem a I'eallznr-se l'111 Genebra, em junho 3. Nio conata do ol'çamento ell1 vl
1~rlo Intereslll\do, os c,ullls constam como ° pl"lljeto. de menllMem e ° do lIno cOI'I'ente, devendo 11 DCle.f.- 1;01' vel·!.m própria para. ~lIIe eleito.
{lo pl'oce~so, tem fst~ Departamento 1I11tI'-projeto de lei, que eOnl'llblltan- ~.o, .confol·me o recomendado por V. motivo pclo qunl .e lonta necesM.rllL
" honra cle manifestar-se. fM'oravel- e',m, 1111 medldA!lproDOstns 1)""0 MI- Ex,", ler cOl1sUtuldn de ,dois O€legr.- i 11. uJ;Jt)I'tUI'a de UnI crédito espeeill, que
mente. do mesmo pano QUe.ubmctc nfstl'rlo da FAzendll. no s"nffdo de dos, de dois CQl1&1'essllltas..lndlcadol fita. Secl'etarla de Estado orçOlltm
(I ll58unto l elevada eon'idl!rllÇáo de vir li Sf'1' liberto n crédito esne~I"1 alie pelas Cllsns do Congreno (um pelo Cr$ euo.oüo,OO tCllnando pDl' .bBlll! uma
'\'oElla Excelência, bem como onrl.l" "col'I'trÁ fi regularizl\çlo· das despesns senAdo Federal e out1'o pela Climal'a uelegaçfio formnda de 3 delel.dOll
jtto de mensngem e o anteprojeto jáA~::::I~~\. OTlOrt11l1idade ~Arll TC' dos Deputados), de qUatro Conselhe!- 2 me~lbl'ol .daa CaSRsclo Congrel80;
de lei. que consub&tancillm as medi- no\.n.l' a, .Vo•• a E~.'cel'nn.IR O. prote" I'OS, e dOI. ABlieIl80I'Cs, e funclontl'iu' ~ Conselheiros, 2 ASlSeUOl'e1 e 1 lul1-
(JIlfI proposta!! Pl'lo Mlnlltérlo da P!\- .. ~.,.... o que forem ,lulsados necessál'los. no o1onárlo.
Á\endn, no fientldo de vir II ser aber- tos dn ml'l1 \1lnis proflmdo rps'lrlto. total que vier. 1\ .Iel· eltabelecldo. na ~,A ajuda de. cHsto, • Bel' eonvel'-
to· o CI'~t1ltCI esneclal C,Ul' ocorrer. A - Ari::io dl! Viana, Dtreter Gernl". opo.rtunidnde deVIda, por VOlIsa Ill;· UdlL.à taxa oficiaI, telldo em "l~ta (:.S
)'l:-gulnl'lzRçf,o das despêBaIl já efetua- PA..P:rT.ft célencia. . condições econ6mleusdo momeDl3,
flal!. . .Em·fllCedo exposto, nada há a opor 2. De IIcol'docom n! llls!,oriç6~1 seria lixada nOIlDele~acloa e MelnDl:oll

APl'ovfitn 11 o-Ol' t1l!lidnd e pura te- i :lOs"r~'\ci~t{l\llo CA1'10s em ?3 dI' 1'1' JcgRI•• os componentes dn:Jelegaçao do C':lIlgl'esso.ell1 Cl'lIl ao ,000,1;0,. dcs
;:lovar li VOf~n F,l:el'lencln. os protet!- !'lho"de 1953 _ Artur Sll1li~s Relll- fnrlio JUI, RIem do transporte de Ida Conselheiros em. CI'S 25 llOn,OU ea dos
iIlf; do ~'~11 mnls profundo respcltó. tor' 'e I'olta. a uma AjUda de cusro, plIl'a ASlessôl'es e do,. funcionál'lo em Cr$
- IIrizio de Vir..na. Diretor Geral. • p~IIICIIIJ)A .OOMISSÃO atendel' àl despesas de relll·esentnçAo. 20.000,00. o que tot~:'znrla CI'$ ......

P t A E A C:lml!!~Ao de Flnnaçn!!o.,II1A fa- .3,. NAo consta do orçamento em 2110.000,00 a cUja Importância se de-
ARECERwor:A!;8..~SS O D vOI'RI'elmente ao proje.to n.& 2.997,.. de ,Jgor verba própria PUI~ ésse deito, "eria !lCl'cscentara \'el'ba dc repl'eGen-

"' 1953. motivo peJo qunl se tD~na Meessárla taçãode CI" 30.000.:JO, Ro Chefe da.
!\E:'ATÓRlO Snla Antênlo C11'105, em 23 de ,lu' a Abertura de um credito. especial, Delegação; Além dessas dl'spesl1$ . hA.-

Em Mensagem no Cong)'r~so Nn- nho lle 1053. - Pmtlo Sara.sale, Pre- que esta se::retarla de Estado orçou \'erá que consldernr li ele Pllssa'tel1S '
j . 11 [d tsldentp- A.rtur Santos. Relator. _ em Cl'S 600' ooe,oo, tomando por base ol'çadn .em Cr$ 290.Ô(;OOO, . ,

cdonnl. so cita o ~pn~or Pres ~l1le Osvnrdó·FnMfca. _ Jo60 A.t1rl1J ino . uma .Delegaçii.o formada de 2.dele- 5.. Seria conveniepte nlnda oue °
a R"públlcn Autor znç.o para n r r, . I R I ... "'.ados, :2 n.lembl.·os das Casas do Con- referido cl·."dlto "AS.'e autoIII'I'lt',a'lnen-110 Ministério dA F~endn, crédito e~' _ JORé Bonlinc o, - 11. n"nIOS. - "' ~... "

pecial de Cri 486.034.30. parn plll1l\- tl1Jidl0 de A. 111leid.a.. ~ Parsljn! Bar- gresso. 4 Conselheil'os, 2 AsseSsores te I'egistt'aôo pelo TrIbunnl de ContaJ!!
mento dn.s despcslUl .efctundllS .pclA roso, - C7n(/om!r Mil7p.t, ...,. Her'oert e 1 funcionário, . . e distrlbuido ao Tesouro NllcionnJ,'
Dele~ncfio que .representou ° Brasil Levy. - Aloisio de Castro. 4. A ajuda de custo. a ser cOlwer.- para· ser entl'egue, mediante adianta-
na VTIReunlãO dos Pnfses· Contrn- tida à tnxa oficial, tendo em vista mento, 11 servidor indicado pelo 1'1-
t.nntes do AcOrdo Gel'n1 sôbl'e Tnrlfl1~ PRO.n:TO as condições econômicas do momento, tul:<1' da Pasta, dado tratar-se de des"
AduAneh'as e Coll1él'elo, realizada enl· N,o 3,079-A _ 1953 seria lixnda aos Delegados e Mem- pes" de ,caráter urgel1te.
Geneora. em .outubro de 1~52. oros do cong'l'esso em Cr$ 30.000,00, 6. Nestas condiçôes, tenho It. honra

Da MenSAgem ron~tn ai seguinte In- Autoriza a abertura. pelo nI1· Cl. dos ConselheiJ'os em CrS :15,000,00 de submeter o nS$unto à elew..dn con-
tormAçíio do DASP~ nistt'rio do.Xra!Jalho, lnd.lÍstl'ia e ~ a dos AsseSSOl'es e do funclonal'io sidernção de Vossa ExcelénCla, jun-

"Excelentii'lslmo Ecnl10r Presidcntc Comél'c[o, .do crédito especial de, em Cl'S 20,000,00, o que totulizarlB Lando. data venia. nnlepl'ojl;'to de I~j
ala Rep~tbllcB, CrS 600.000,00. para atender a d~.;- Cl'$ 280,000,00, a cUja importíi.ncla e Pl'ojetode mensug'em ao Congresso

Submeteu VOSSII F,l'c!'I"~c1n 11 nul'O- I1esClS com. O' c01tlparecimento lZo se devel'ia. aCI'csCel'ltar a ve~ba ele Nacional, necesárlos, no Caso de me-
clnçúo dêste Departnmento. o nl1~XO Brasil na 36.9 Sessão da Contel'bl- . d C o 30 00000 o recer a presente I t
:processo, em que o Mini..tél'lo dn Fa- ela Internacional do Trabalho, '1.1 representação .e r.. :.' a d P ·o~os a R. aprovaçáo
zendn, nn E. 1\1 ,n." 103, de 24 de '1'.~alizar-se em Genebra, C1711unhv Chefe da Dele~ação, Alem. dessaS e Vossa ExcelênCIa: - SesaCleS
ianeiro último, solirltn n I\bel't.lIl'n d~ do Clno corrente; tendo parecena- despesas, hnverâ,que considerar a V,lanR.
11m crédito e3peclal na importimrla vorável da Comissáo de Finanças. de pessagens, ol'çada ent Cr$........ ·II- Ao cantl'ário do qUI! informa

~ ~;~~e::~'~~~t~~ad~~f~~lndb~1:~~~;~ PROJETO N;o 3; ~9iD53, t~fJE SE 29~: OO~~~,~~ convenIente aInda, c.u~ Cl go~~~'~~od~;~~;~'\ladigri~fl1c~J,~~s~~
flue representou o BrAsil na "VII REF,ERE ARE refel'ldo crédito fêsse llutomàticamen- de elolS congress.stas - um tIll!lcndo
Rcunlão das AltnR Pnrt~RContrnt,an- OCort~rEsso Nacional decreta: te registrado pelo Trlbulllll de Qontns pelo Senado Fedel'al e outl'O pdn, Cá-
tes do Acêrdo úrrnl sôbre ~"t'IrM Art. 1." E' o podcr Executtvo auto. e distl'1.b~ido ao Tesouro Nacional, mara dos ~.eputadOl - mas ..SJJn, de
AdUAneiras e Comércio", rcahzadns d Tr r ser entregue mediante adlltnta- seis COl1g1eS$istas, Tespectl\-o\mente,
em Olltuoro de 191i2.· rl~ado a abrir, pejo Millistério o ll~ mpaenllte. a serv·idor'. Indlc·'do pelo "". três pal'a cada C,lisa elo CrmeresEO

2. Esclal'l'ce Rqu~le Mlnlstél'l(l ~1l~ 0:\1110, IndílsU'ia e Comêrcio, o llI'e- .... Nacional
sendo o Brasl1 um dos slp;natárirl5 do dito especial de Cr$ 600,000,00 (SeIS- tUlal' da pasta, dado tratar"se-de dell-' . ."
alurUdo Acôrdo. não poderltl de forma centos mil cL'uzelrol), pal'a atender 11 pesa de car4ter Ul'gente. . In _ OI pedidos de crédito, para
11.l",11mll esquivar-SI! n tomnr nArte nl\- despesas ('luda de CUltO, transpor- 6. Nestas condições, tenho. honl'a fins. semelhnntes. deveriam ser cnca
qurln Reunllio, auesaT. de. não haver te e despesall. ImprevilltllS) 'decorreu- de, submeter O assunto à elevada mlnhados. Câmara dos DepUtlull>S,
para tAnto, crédito orcamentMlo, tes do compal'ecltnt:nto do BrRsll IID coruddel'nçllo de V.EX,•• juntalldo. COm antecedência a fim de sel'ent de-

3, Ante essns cireumtâncll1s, o Se- 311.·Sessll.o daOonfer!ncla Interna- data venla, antepl'ojeto de lei e pro· vldamente examinndos.·A -pr~XE> do
I1hor Ministro da FazendA,· no Aviso elonn! do Trabalho,. a· realizar:se' em jeto. de mensagem ao Congl'esso Np,-Govêmo de' solicitar crl!lIlto t's])ecia1
;:l" 621. de 24 de setembro. de 1952, Genebra, em junho do. nno cOlrel1t~. eional neeessél·lo. no cnso de mere·, quando. delegação estâem I'!njem'
(liMr11'11nou ao Banco do Brusil que, Art. 2.·0 crêdito de que trata Clt'l '. ,t • t r 6,0 " llZ d f
II titulo de AdiantAmento. fornece!!se Lel será Rutoml1ttcnhlente registrado cer P, plesen e propos a. a np ovaç C1~ oscongresosj rea . a OI, . orçam
:>05 membl'oll da DE'leaaçAO,dentro pelo Tribunal de Contas e diatribuhl0 de VOIollIl Excelência. .. .. u a a aceltnr Cl lato consumado e a
dos Ilmlt('~ estabelecidos naquele me.' ao Tesouro. Nacional, . . S.frVli-me do ensejo para renovar li bomologar' os plIsamentOl dêled~or...

• t bl Is RI' ocorrer Parlgra.fo (mico .O crédito nludldo VOIIlI Excelência os protflltoa do meu tentei!.
r~n .;~~:~~o~n i~~nr:; t~anf'POr'le e es- lerA entre~e, mediante adlllotamen-m.als profundO respeito-. ,- Sello4as O precedente E mau e nio.deve pre.
t",,\ l;\',<f:(:S representantes, 1leI1lto, a t;ervldor dcslJ:nado Dela Minis- VIIlnna. ':..:;J.ecer..,

\

Z p"ssngens, de ida c \'01
11\,. pnra Genebra,· ÍI ra
~'O de Cr$ 28.000,00 ca-
Ü:lo uma ., .••.......... ,

'Trllnftfel'ência dc dólares,
8 InVOI' dos membros cll\
Delegaçl\o BI'asUell'Io,
conforme l1iscrlr.linll-
!;~O do A\'ll'o 521. ft· til"8 (le Cr$ 18,.2 
US$ 17.5ü3,25 ; ........

Climlssf,o do Banco. (10
Bralil sObre as h'R!lsfe
ter~l1clnl efetua(JAs ....

'Tallr. de B%,de que t.l'lt
..& ao LeI 1.383-51. B(J
breu trlln~ltren'

Cíll~ ..
:De 11 p ts a de t e I f:"g I' a_

ma ,. .. : ..

I ,

4'11 I!A€tos ele r.IUgllCl de 8ltln,eonfec
<;110 de li~tAS,' trabalhos dnctilogrMI
COU lo mímeográtíeos, tnduçôcs, ex
plil'ntes vários e outros,

4, Efetivamente, conforme se ve
:rltlca a fls, 6, em parecer da Con
1lldoria. Geral da, República, o Banco
!;o 'Brnsll deu cumprimento aos ter
~"1(j8 do mencionado Avíso 521,debl
1,hl1do, entretanto, n, segui!', 80 Tesou
~'o Nacional, nn veonta "Despesa da
'Unl~o", as seguintes parcelas, escn
'.urrodas na rubrica "Agentes pa2lldu
1'('~":
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PROJETO N,o 3,202·1953 A QUE SE
REFERE aPARECER

Art. 1.0 E' prol'l'ogada,. pelo prazo
de 6 (seiSI .•meses, a vigência ela Le1
n," 842, de .. de outUbro de 1949. que
auoordma ao regime de lleença pré
Via. o nosso Intercâmbio de Importa
ção e exportaçãO com o exterior,

Art, 2,° Esta lei entrará em vigor
na data da sua publicação.

Art, 3.° Revogam-Ie aI; disposições
em contrário.

P,tlácio Til'adentes, 5' de jUnhO de
1953, - Gustavo Capallellla. _ WillU
Frol!lIch. I

uso excluslvo; pelas produtoras de fll.
mes nacionais ou laboratórios ia'fir.
magem.vpelas firma.s possuidoras de
estações de rádio emissoras e peh in.
dustría nacional de l'ádio-tt'l1lisoil8...
do' f

j)' aparelhos, complementos e it~e3.
sérios destinados a realizar a preven-
cão contra acidentes no trabalho, iso.
Iadamente, ou adaptados à máquinaa
ou engenhos.

! LO serão sempre concedidas. li·
cença prévia e príondade cambial para
ra a importação de papel destinado
a impressão de. jornais e revistas, e
considerado Indispensável ao pleno
consumo nacional, Da mesmamaneí
ra será concedida Iícenca prévia para
a ímpcrtnção de tíntas "flash". "blan
kests" ou "flex" para rotativas, 1I:.ln9
de metal pnrn jinotipla e estereotípla,
chapas e materiais para totcgravuras,
tlnotipos, e tipos, máquinas, peç:LS. e
accssórtos para imprensa desde Que
importados para uso exclustvo das
emprêsas editoras de revistas e jor
nais,

I 2,o Cabe ao órgão executor dest.a
lel determInar n distribuição das 1m·
portaçõ~s dos prCldutos referidos no
pat'ágrafo anterior" pelos palses que
em equil'ltlêncla de. preços e qualida·
de, maior conveniência onlerecereln
quanto àmCleda de pltgall1ento.

~ 3, o ~erlÍo Conservada 'a prevalência
cronológica dM llcençaBconiJed\da5, '
quando não' utlllzadas por falta de
cambials,

Art, 3,o:#: excluída do regime de
licença. pl'évia a impol'tação dos sc·
guintes produtos:

a) leite em emulsão ou em pó plU1J.
a alimentação Infantil;

b) medicamentos e matérias ptlnllS
deltlnadlis to Indústria farmacêutil:;J..
conaidl'l'ados Indispensáveis ao a!:las
teclmento do mercado nacional ~!!Io
Ministério da Educação e Saúde,' que
organizará uma I'elação de tais 'prl).
dutos, enviando-a ao órgíio Incumbi.

LEGI SLAÇAO CITA0.' do de exercer o cOlltróle. da importa·
'" çio e expol'tação: ,.\ .

tEI N, o 842, DE 4 DE OUTUIlRO DE 1949 C) llJ'sme flU'pado, Inseticidas to funa

I glcldas. adulxls, sement~s, mudas de
Prorroga o pra.oda Lei 11,°.262" plantas, animais del'aças flnl1S. má·

de 23.,de fevereiro de 1948, qu,) quinas. e peças sobressalentes e ;)utrDS
,mbordmou ao regime de' l!cenC!a Instrumentos destinados à agriCUltura'
préllia o intercâmbio de í11lporta- e à industrlall1.llc;áo de produtos :u"ro.
ção e exportação com o exterior. pecuÊll'los e minerais. considerados'Ir..

O presidente de Repúolica: dispensáreis ao pais pelo !>Unistél':o da
Faço sabel' que o Congresso Nac1o- A3'l'lc\lltll~~, qu~ ~rg-~?izarâ um~ -p.la·

nal decreta e eu sanciono a &co'uinte ~ao de t<t;S ~l1elc_dCol_as, encam,~h:ln·
Lei:' . .~ '. cto-a ao orgao eJ'l:!!eutor elcsta lei:

Art. l,0.É pron'o~ado pelo Ol'aZO de di de r:tap~s, llvr~s, jornal!,tev~·
dois (2) anos, com ES 111odifleaçõ"s tllS e publlca,c;0es sln:llar!,s Que tratem,
constantes desta, a vIgênCia da· Lei de '!lateria te.cm~a: ClentIfica, I'ellglosa.
número 262, de ..23. de fe',crcil'o de ~ldatlca,oo~ ll~eral'la.. l'er:l;idas ell1!IU·
1948, já dilatada pela Lei u,° 752, de ':.I~a estt.,noella, assIm como ool'as '1!l.
30 de jUnhCl de 1949.' 1,11)5Sa5 em POl·tugal. em !lortuf!Ues,

Art. 2,° Limitada pe1:l ccmeniên- quando de au~?res lusos ~Ubrasl1e1ros;
eia da, moeda de pagamento c paio. e, pl'll'a. aVloes: respcccl::~speça~ e
po~slb1lJdadede serem produzidas \'lO a.c~s~orios. mot?:es de anoe~. e ~eus
paIS, em I~aldade de características pel t.n~es, e fel! aUlentas pai a uns e
tecnCllóg~cab econdlçõe& satisfat05r:as outros, ,,' . _ .... ,
c\e preço, serão sempre concedi:\asli- f) os .a. t.gos ~ue nao, de)lendam' de
cen~a PI'êl'la e prioridade cambial pa- c~1?er.\Ul8. cambllll~.destl,nados ao uso
l'a I,mportação. nas qUantidades ne- P10pllo. ,!ias Mlssoe~. Dlplomá~cas .e
cessarias ao I'egular abas'eclmento do Repartlço~s ,c?nsula.es de cnrlcirn ~
pais, das mercadol'ia's c;mpreel1didas sellS funr.]:,narlo~ desde que.os lesnec:·
nas categorias abaixo indicadas: Uvos go\'e. nOsd]Spen~en~ Iden~lco tra·

a) c9mbustil'els e l,!brificantes; tam!!l1to às I'~'l:esen,açoes bl=sllelFas
b) generos nlimentlclos de prilneira e seus. funcio;'M!iOs. ,,-

necessidade' ' P~ra:;rafo unIco, Será também (ll)n-
c) cimento e os produtos necess' _ cedIda_prioridade cnmbl!tl pal'a aim·

1'105 para obras. esel'vlços pÚbliéos: pOl'taçao dos produtos a que se l·;)le·
dl llpo"el'hos cl nt'f' "t' re êste al't1l;o. 'lares;"...' e 1 ICOS, e oloSIlI a- Art, 4,0 Os 'IIrtlg,os tra~idos do ex.
e). matérilJ.s Pr1mIJ.s ml\qutnes' e terlor por passngen'os e Que forem

l!QuiplJ.mento pal'a. a u{dústria nacio. I cla~slflcados' c0lnO bagagempel:t !egls·
nal' • laça0 aduanell'a em I'lgol' estÁolsen·

fi material ferrovlã.'rlo e chassis de. tos da llcençll prévIa. . ..
ve(cl,llos pnra· carga' e transportes co- I 1. o OI Que· não mereçam essa
letivos, e todos -os pertences e sobres- classificação e se encontrem desaeom·
salentes,observado, porém. quan';O aos panhadosde. llcença serão apretrtdi·
respect!l\oa pneumáticos· e cA.mnras de dos pelas' repartições aduaneirl\S. e
ar, o disposto na letra b, do art. B,· vendidos em leilil.o, nãoeonstltu11\do
ela Lei n,· 86, de 8 de setembl'l') de o tato. entretanto, erlme' de contra· -
1947:.. .'. bando definido o art. 334 .do Códll(Q

lJ)·papel fi todo o material, Inc11181- Penal. '
ve ml1qulnas, .desUnadas .. 1mprcltI.o f 2.·01 J)enl, mAquinai e InltrU-'
de livros: .' .' ll)entos da pl'0118l40 do 1milrante t<!C4

h) material elpeclfico,de, reposlçlo nlco,trazldos,'lem "ccellldad_ de to· '
e colllUmo para 'o olnema e P.'I1'a'O bertura cl\mbial,para'l!el'em"utlliUdos
r"dlr.',cl.eacle'llUO' Importado pu... leU 1\0 llãili peasoiJ.linelite oU\lOremprê'Ja

I\ELxr6r.Io

P~~~'"~ I tid1de, requereu o. pa~.~:nent1 ele t111 PAnp.c.•
. ! sOW"\. por "cxcrcfclosflnclos". A re-.' p. 00'" - d 'd't tA·

C~1,1 .:1. r.~E:~,I',:1 suvra. ncclto O 1'1'0-i !l~.l'rlçBo própria do Mil1i"t~rio da' c,a ecn ...~,,~a~o o ore I o, nos "r-
>etc), pcr C5::a l::Cz,. ! ,"'!;rictllt'.lr:l, ínsrrutndn o processo, sa- 'I mos dn SCJ!IC!ta,.ao, ~?verna~lental:

:;:,lb 00\1'," ó.uo c~rI0S.' :~: .de .i'.~lLltO de lli,;ncou 11~ ver CUI1l.Pl'ido o preceítuado ] S81a An~~~1LO cal1o~,. em .4..d~ ju-
11153 , - 1.1';::1 s-mtos. Rl'l:,te,. no art. 410, do R'~I\',alllcnto Geral dei nh~ de 1"'"~. - José BOltljac/o -

p,\mêCFn 0,\ "OMI3s,\O " COl\t'1\'Hiclnd~ pública, após o que fui Rclutor ,
A. C'llllIS~i',o elc Fin.::tH'~:; O}1ll1. Ia" a divida recon.lJCCid.a. P~.l8 autoridadel --- .. '

"o:."'_~·~ln~cnte :1:1 Projeto '1\ c '3. ü"i"D, .dc I eotupctcute . ,P.\rtECER D.\ c.o:.nSSAO .

1;)53. . I 4, E'~'lIllGS, portanto, diante de um, A ccnussão de Finanças tendo exa-
:::t!~ Antómo Cal'1~,s, ~1l1 21c!(' [u- compromlssn lvracusúvel, pa:'~ CUm-ll1lin~doo Projeto 3,Q87, de 1953, opina

nl', (i~ 19;;3, - Pa~lo S[II'!(;(,C~, fi'~· cumprímento do qual a sojução que Ipela SUl[ aprovação,
stdente. ._, Artn s!w i.1e, R.elc'.!:-']" :- I S~ me :1fi~lH'~~jnvel1iente, face ,!:.s. Sala Antônio Carlos, em 24.. de junho
Z!'lidio de Al'!l'e'-"L - elrrlo'," M'I-! c!~J11ento::;, e a accrtura de um cedi to de 1953, - Paulo Samsa(e - Jose
let'. ..:. Persito! IJr!im.~o - l'oiice (r~! ndiclona l, de nnturezn especial, jál Bonifácio. - Osvaldo Fonseca.
,tr""(~a, _ o "'n'à:l l"O".:"" 1,- ,j';sé i que o aberto pel? .ticcreto n,032,~21., Lau1'o Lopes. - Mtur Santos. - Par
EJ.,o:!!,'ac'o, _ tterbert r.~:'u, - 04.10:-,d:- l'~ de .111a\'':O nltl:l:o, no 1111.pon::I.l1.- ' sil.al BIII'I'OSO.. - Elpidio de Alm,eida,
tifo â : C1siro IClq ele Cl'~ l.DOO,{}OO,()(}(),OO (um bí- _ C!odomil' Mil!et • ...;, Ponee di! Ar-

" ,lh~:~ de_ cl'l'zelr9s~ sera utlhzado na IrI/da, _ üerbcrt. Levy. _ AloysiO de
prrOJ:n'!l ,lln.U'd9Ç.'!l de rleb,tlls outros, rr-rendos] Castro

10. , 3 Ina Lci TI o 1,705, de 2~ de outubro de : •
N.o3~C8'j-~\,d2 ~" 1-, 1~~2, val~ t1i,,~r, s~o recursos 9ue ja paOJETO

A~,lo1'i:'l o Pod~r E:r~el!l"'(l a t':ll1 destm:t~'o eqpecff:"a e nao po-
(I,brir, pelo Min!sterio da Agric'l!" dem ter sua apllcaçâo dístraida para I, Prorroga, pelo prazo ,de 6 mesl'~,
t,(r!(, o cI'<!di'o eS"Jedal d~ .•. ". outtcs hns" ..~ a' l'igéncia da Lein." 841, de 4
c-s 5,OaO,r.O(}.r,~, des'lillad:J,CLo 7''!-- 5. Isto )lOS~O",.M snbmeter.o llSst?n- r. ele outubro ele 19~9, que subordi:l(l
nrm!r.nZo df.l l1//rta !1'J ermtn1Juiçflo I,? à. considera ,ao. de Vos~a Flxcelen-r ao regime de lic:ença préVia o nOS80
il~ C,ov,'mo F~d('1'al 11ara o. 'Jtl',i- Cla, para aprovaç"o da fOl'mula pro- \ intercâmbio de importação e ex-
tal d. Ca"'a d" Cr.ô:lito da P~~ca p<?st~, jUnto. mensn>!em.e pl'oJeto do. portação C01l, o exteriol'; tmdo
. " " í ,o" '. 1_ 19-1' , ,"' !el, qj.le nsam a ob,letiva-la. parecer co"i emenda,~.da COlnisrôo

r.f~:e:Le ~n f~1O L_ J i ;_e1_ o Apl'OI'elto a opertl1nidade'lpal'a reno- de Economia ellarecer ela Comis-
ll~(r_e. r fatorateZ. da com.s.ao d. e IVI'.1' li Vo~.~:t E.~ce1~ncia .o.s protestes selo d,e Finanças. com substitu~i;;o
Fmallr;as. " do meu mi\i~ profundo rcspeito. - e emendas.

PROJETO N 03, r.87-l9"~ A QUE SE! HorcicioLa{er.
REFER'lJ: OPAAECER ... .--

OFíCIO DO DIPETO'R DA
O Congresso Nacional decreta: DIVI!'Ir'O no ORCAMFNTO DO
Art., 1.0 E' o .Poder Executivo 'luto. MINTSTm~~O D~ AORICU.!-,TURA,

rl~lldo a abrIl'. nela Mlnistél'lo <ia AO EX,iO. ~ 1't'" HINI"TRO
A~r:Cultura, o cl'~<iito especial de C!ll-I DA PAZE.1D.~
co. mllhões de cl'uzel1'os .. . Em 14 ele outubro de 1952
(Cr$ 5,CGO,OOa,eIJ1, des~ll',9.do ao ,,~- Tendo em vlst~ a dele~a~ão de com-

gall1ento à Caix,,\ de Credito d:l Pl'sca. petência qUc me foi concedida )leIo
d1 l1l\l'te da colntrlbulçiio ~,o Govêl'l1o Sr, ~nnl~tro da A~rlcultura, na Por
Fl'd~t'al nara COl1stituhio elo seul'a'li· tarja n." 1M, de 18 de janeiro de
tal. de ~eÓrdo com a letra h do arti~o 1952,publlcllda no "Diário OficiaI",
2,0 do Decrero.ll'1 n,O 9.022, de '26. de de 2; de janeIro de 1952, sol1clto a
!everelrCl de 1946, retel'ente ao :~xer. V. El(,' as neCer;ll'ÍrlMProvidêne1as,
c'ido de 1951.. no sentldo de sei' liquidado. no Tesou-

A.l't. ~,o Esta. Lei ent't'ítl'á em vigor' 1'0 Nac!onàl, a cot,a_ de verba pró-
:na d~ta dt' SUll publlcaçáo, . I?rla de~te ~Inls~~r,o, o. proce!so d;

Art,. 3,0 Revogam-se as dlsposicões, .e"erclClO~ fmdos . do ano de 1951, n
enlcontrál'lo - ID'O 12 0.0. em C'.ue a Caixa de Cré-

, dito da Pesca é cl'edora da Imoortàn.
ME1':SAClEM N. 169-53 cla deCrS 5,OO0,COO,[)~. cOl'responden-

S 1
,~, d te à parte da cota dest!nada à constl-

en lores ... emblos da Câmara os, tuicào do seucaoltal de acôrdo com
De!>ut~dos: !oâ\'ti~o 2,0. leti'a ..b'·, do Dccreto.

1. Tenho a honra de. st~bmeter r.0 l1ei n,O 9,QZ2 de 26 de fevercil'o de
exanle de. Vossas E:.cel~n(••aso j.'ro-

1

19.\6 . . , ,
j ~to ele leI ane:,!! que visa aut0l'tz~1' AproveitCl o ensejo para renovar a
o, p<;>dcr Executivo a abrir, 1?elo i\f1. V. E::,' os prot~stos de eleVada es
11IS~et'l0 da Ag-rlCultura, o credIto elO- tim:l c dlstlnt'a cl)nsideração, - CeIio
pecl~1 de CrS 5,GCO,OOO,OD. del'tmfLe,O Negre:ros de Burl'os _ .Piretor
ao .pagamento à Caia de Crédito d.a •
Pesca, da pal'tc da contribtúc;ão (lo PARECER DA r::O:\ITSSAO DE
Govêrno Fed~!'al rara constituirão ele FIKANÇ.'\S
sel,l capital, dc Rcôrdo. coma letra b
do art, 2,° do 'lJec:'cto-lei n.O 9,022,'
de :J6de fevereiro de 1946,l'cfel'enr,e A Mensngem 179, convertida no Pro-
ao. c"ercicio de 1951. jeto número 3,087', de lD53, pede au-

2, Na EX'JOSi~ão de Motivos "ue torlzsção para abrir um crédito espe
acomna11ha a pr~,~ente. o Minlst6l'io c!al de cinco milhões de' cruzeiros para
da Fazenda jUl'tlfica .R J1ecessirt~c1e pagament!l da parte da contribulçáo
da a l1erturn do aludido cré'..;Jtoadlcio- do GOl'êrno Fedllral para integração
nal. do ca!lltal da Caixa de Grédlto da

Rio de ,1aneiro,. em 4 de maio de Pesca, referente. ao ano de 1951.
lQ53, - Getúlio Varl7as. O O ' t Q' I d U i; d~ElXPOSICbO DE MOTIVOS DO MI-· rçamen o ,era a n ao .esse

• NISTÊRIO DA FAZENDA ano conslgonou na Verb~ 3 -: 1 OS - 2
Rio de . Janeiro. D, '.!;' -Em 29'- 0,.1.- I, do. Anexo lelatl70 ao MI-

~e aliril de 1953. .' In1sterlO .da Al;'1'1eultura, a dotação de
Ellcelentíssimo senhor' Presidente da C!$ 9,500,O~0,()(\. destinada à constitui-

Reoública. . Icao do ca!)ttal da Ca!xa, Jl:fllSO plano
1. O or~amentoGêral da União de economia do Governo hb!roU ape

para o exercicio de 1951 eonsi~nou na nas fi quantia de Cr$ 4.500.0ro.ro,
Verba ~ _ I _ 06 -2 _ 04 _ 1, !>erdendo-se o restante.
do AnexCl relativo ao Ministél'10 da Acontece, que a vel'ba orçamentária
Alll'icult'~ra, a dotação de C..s " ..... , InclllÍda era prec1samente da. Ill'l'eca
',500,000.00, destinac!a à e')ntribuiç~o dação, procedida pela União. da taxa
:lo Govémo Federal para constltulçao .de expanslo da' pesca cujo deet1no
do capital ',da. caixa de Crédito da era. o acima menclonaelo.
pe.sca, de' acOrdo como dlsposto na
letra b, do al'tigo 2,' do Decreto-lei Por outro lad~" o órglio respectlvo
ft,$ 9.022, 'de 26 de fevereiro de 1946. mostl'ou a necelsldade Imprescindível

t Acontece, todavia que, em vlrtu~ da obtenQlo, da quantia I'etlda. E o
de 'do plano de economia então ela- Presidente da República autorizou fôs
borado, com base em elementosind1- seexclu1da do plano de economia a so
eadOl pelo aludido Ministério, ficou ma de que trata a Mensagom.
111m IPllcaclo a Quantia de Cr$ ..... , PelaI expollç6e11 de. motivos Inser
1:000,000,00. considerada, illSO facto. tll.l.no proeeuo ela àutorla elos 111"1.
como ,saldo .da ve~ba., . '. ' ., troa da P'azenda e AtrlcUltura,chs-

I. 'POIterlormente - já. em liSa .;., I.-aeà conclullo de llue o crédito
OSUperlÍ1tendeilt~llamen..lOnlloütn- deve"ser' etmeeIi1c1o. -- -, '
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.rle 'JllC faça parte, Intepcndem d~ li- da União, ns da eapitn! dn:R.epública Ipoe:rrão pr.rticlpnr, um llirelto ....ll 2, A Ollirnllqueslão de ser fJdntmlo
.:t'nçf1. prlvilt. e Estado! do :Rio de Janeiro e S?o vote: para o eornercru exterror, o conun

, Art. fi,· As licençns ):lara expcr- 1>aulo dentro do prazo de 30 (trint:l,) , -:-- Um representante d~ Confedera- ~enciall1~nto cas unportnções e ~:x
i,n~~,o somente podt\10 ser negados se dins e I\S dos demais Estados e Tcrn- ção Nacional do Cfllllél'C'O; portaçôes t cos Que permitem con
ocorrer URJa dlts teKuintes ilipótese!: tóri~sno de 60 (sessenta) dias, dís- _ Um representante dn eonrede- trovérsías doull·inÍil'ia,souse:,ci:l~.l11n·

11) quando o Plli'a,meritQ tenha de crjmlnnndo~se na publícação o nome ração NaclonRlda Indúsl,ria: to as .f1\voj'Ílvcis quanto as comra-
f<t'r efetulldo ern moeda não arbitável, do beneficiário, li. mercadoria, 5\1:1. :...... Um, repre.~ent"nte d~. Cl)nfnle- r.as tendências. em p~\nllpic>s PD!
oll cuja aceitação seja considerada ln- quanttdade ou peso, valor em cruzei- ração Rul'f.I Brasilcira, " :gunl sustentá veis, pela !6l'~a dos
conveníente, a fim de evitar congela- ros eem moeda estrnngeíra, prece- :l' e V argumentos que [,5 ccrrer..es :l,nII1-
;)O!: de dirisas;, dêncía e destino, • , ~ônicas podem nlinJ1al' t:ll 1...'0, das

b) quando se tornar necess~ril1. a Art. 11.' Periodicamente, o Poder "Aere,\cente.se polrtícas Que defendrm.
:Hm~ção de estoques, para gaftntla de Executivo, por ,Intermédio do Ministro 1 _ reoresentnnte r'~ Federf.cso 3. No CliSO urasnerrn, )}oJ'?m, t
follprlmento do mercado interno: da Fazenda, poderá fixar o limite do dns !_~sociaf'ões comerctáis 00 B:'a- torcosc reconr.ccer que, sem emtar-

cl pnra assesurar a execucão de qual deverão ser concedidas as li- si1."· ;;0 dos mccnvernentes clu rcg:ll1e es-
ob"ign,õesdccol'l'entes de acordos in- cençns de importação em moeda cs- 1\,0 VI peciat ele nceuciamentu ngf'me no
tl'~·n3cionai56 cassa. Pais. c contmgenciunn nto lerá fft1E

J.rt., 6,· São excluídos do regime Art. 12. Não poderão servirem "Acreccente-se.o segllil~tp: ser aceito, aínda, COIl1'-' o meJIJul
-rle licença prévia de exportação des- qualquer órgão íncumbíeo do controle Art. -' O' órgão d~reitor d,~ c~- meio dlspOnll'el para mínornr 0~
de que seu pagamento. se eretue em das licenças prévias pessoas que, sob XIM nromoverá a o~centrnhz"':a(j efeitos do [>\'lclenredescquilll:Jl'lo en
moeda de curso Internacional os se- qualquer aspecto, ou a qualquer titulo dos servínos da Cn!'teim, de modo r. tre as possibílidades e as, necessxta
~':,);ntes produtos: eafé,cérM de car- partícípem- ,da direção, adnunístração, atender às necessidades re!(ionnis ~o Ices tias nossas corren tes cie C';;n1E:r.
'f,::úbae ourícuríj vmadeíra beneficia- .' i t 'd'o d ênc; "o
~jr:. ~crr~t!:: e compcnsada ; r:lgedüo, OU dos conselhos fiscais de empresas nasi, por n eJ'n;:. 1 as age c.as ICiO com o extcrlor.
'.'lilho, agrave. mate .cná, cacau, ta- direta ou índíretamente Iuteressadas Banco do BI'ael. 4. Fixana esta preliminar sónre fi
,. . no comércio de Importação ou expor- VII "CCCSSlU[\d~ de mnll\1\cnç\'.u. pOl' I:):m
:çi:x'a c'mnnn~ es e outras pedra~ pre- tação, :N,. tempo, do controle elo comercio ex-
c.csas e semí-preclosas Inpidaaes ou AI.t. 13. O Peder E::eetlti':o recu- "o&.creecel1te-sc onde convier: .error, utraves (J", instrumente ua 'l-,,:'0: castanhas, frutos olcaginosus e - ' I '
;ropectil'os óleos e 'resíduos; couros e lamentará esta Lei no prazll de 60 Al't. - O arti<:(o 10 da LI;' ln9~~ cença. prévia, impunna-se ftvaJmr n
:;.rlc~; fumo e suas 11lnnllfnturns; ea- (sessenta) dias eesttlbelcccri:os cri" mero 842, de 4 de Clulul)r" de "extensáú dj tempo ncces.:iI'lf.l a,
n.~, pinça\'a, frutas fl'Csc~s, em do"c, térios geraIs pnra conce:s;,o das li- pr.~~n a tcr a sccuinte rec13,,1\o: prorl'ognçilo désse reginw. que c"n-
T"~sa ou cOI1SCl'\'a: ,tecidos c, fws de cenuçs.· Art. 10 - Os ~CSpa.C\10S de conce~- cordamoE sCJ" .J~ nu cilF.S, atenden
p";:cc::.o, ê~ lã. sêdae ele n\ycl1; l:ln- ! 1.° As normns, que ncssc R.e~ula- I pi',o, de denc!!acno e ae p,'O!'1'(\l'aCRO à" a que êsse ,p",.zo, peJatempora
1Cl';..is rcfrat.ár:os 'tijolos, pe~ns e ('1- mcnto venhalll a scr etitu~e:".';Iei.:'.s, 1'0- I~e lic~nça p!'éd:; .ou elc ~nodific~';~1) i'Jeaaae ela meCilca. ,5tra o ml1JlfI1D su
,,:ento refratário), lnminndos de, fer- mente por deci'eto do Poaer .l");CC·~U"'o, nc qtlalqt1~r P"!,CC1P., 11,n 11c'Cno :l 1)I'C- ;lclellte plll'a [l, conclusüo ele estudos
70 e a~o: máquinas, bnlancaS" ~\'lstr,is podcl"ão~el' modIficndas, I via oU no seu p('d!ifoínici~J ~cl'ão cQmpl~tos &Oole II rClc~ante OlllttrJa,
Ú' ro~l):\. mic::!, cal'bonados: 1!?~lçnS e l 2,° As instl"uçÕCS que forcm €xpe- nuhlica(1"s drntro ele tr~s clias, 1)0 de OlaneHn a qlle seja amplR.menle
';irlros p~,:'a qualquer ~im inc1usI','e .1.80 - didas pnra CUlll;:ll:iJnento de"óe H.tguln- Diiirin O/icio/,. ',~l'\l1llnaao o a~Sllnto no Congl'~811o
lfl[;orc~ Iol1"ns salllt~"lI\S e aZ'IIel1es; mento 5C1'ÜO publicadas no J.Jiario f 1.0 - Na pub1icn~ão, s:rão bit:" ,'aCll)Jl:ll, ja Sem a PI'f'ssÍlo(lo t.i'r-
m:r.(ri')s de fel'l'o, n1'1.l-:os de cutelar,n, O/icial c~clos: ino oa I'lgencia da leI, conJorlne
'::moore5 de ,aço, materiais cer~micos Art. 'I.· São ln:"al1sferi\cm r..s Ji'-l a) o número e a c1r.t:l. do pedido proJeto ol'lun<io do Executll'o to em
(le t<c:'rn ro'tl f' oS de ~rés; comet'vas: cen,as de importação que d~\C:,l c.c- dt' liccnça: , .. , ,inClftlllClltO nestaCp.sa, E' qlle, de-
lJe pE.'ef.clo e de lcgumes. ! clarar, além dO que o Re:;ulamento bl o nome elo benef:clarlO: \'endp S~r publicada a Lu COIll ante-

Pn1'tlll'afo único. ~criôd:~lln:,'nte,..0'1 d~tel'r,linn, a espeCle, qunild~l;~ e. \'a- '.C\ a mercadoria, sua qU3ntldr.cle ou cedencia Oe 90 dias, llarl1. prcduzi%'
Feder Executivo, medlante CleCl:to o.: 101' da merendorln, o paIs ac ol'lgem P:50; ,efeito no e>:tcI'ior,o tt'l1lpO realmen-
rr·r.il'~l·''i relnrôes elc outros l\1'tlg~S oe I a especiedalnoeda e o nonl~ do Jm- dl o I'nlor em c:'uzeil'os e e:lI moe' te útil para elaoúmçi<o tia leI deU-
lxodu,áo nacional. CU,13 e:<porta~3o ~e portador. ' ' , da est1'al1geira: nitil'a !ica1'á reduz'do dtsse prazo.
]:"~n efetunr mdepeIldentemcnte de Art. 15. Estn lei entnu'á cm Vigor . ela urocl'déncia; 5. Os, mrüorcll ll1conrementes IIPOIl-
)ieen~a prévia. , ' ," na data de sua publicação. ' !l o destino,tados no sistema atUal ,de c:otecuçãó,
:'-~rt, 7.' Os ~edl?OS de,licença. ~!c: Art. 16, Revogadas as diSI)()slçõ~s ,~2," _ Os ped~dos de concessão ~~ de outl'aparte, contorme Oj)lfJ!õese

"la para lmpol t~çao sento 5.oIUClo~l\ em contrário, llcença prenll semo numerndos secuI- reiVindicações genfrRlizados, rellicli
(;(\8 110 prazo maXln10 ,d~ trmta /uOl Rio de Janeiro, ~,de I)uttlbro de damente, de IIc51'do com a ordem "1'0- ria na menorpartieipaçâo de eJemen
!~;:IS e os pa~a e~portnçao dentro de 19.9; 128,. d" Ind~pcna~lIcll' e 61." nológica de a~rc5entnci'.o, A numera, tOIl capazes de representou' 11 rea
"jnte (2()1) dms, contadoS ~a data. dc da República. _ EUF.ICO O, D-':.h. _, cão Inicial será mantida até o despn- lidade de interesseslegtimos,r.a fS-
M'il recollllmento.., Guilherme da SilJ:eira. <:ho finnl. fera, de atribui:;;ões executil'as.

P;U'l\grafo l!U!CO: },liO esta~ sujel-= ,,~ ;3,0 __ Os d'spnchos dedene":nráo 6. 00111 opropôsito de atende: &
tos, li essa dlsposlçao c;,>S pedldoil,4e P..\.REC~R DA., C01.US~Ao DE e de pr(l1'rO!l.'acão de licenca Pl'él'in r. êsse tmpol'tant.issimo f.sllecto da üe-
Jicen,n para Importaçao lIqUldá,cIs ECONOMIA .'S que concederem ou negarem mo- licuda matéria em eXlIlne. )nlJ'odu-
~m moedas escassas cuja solu,;fio, se i\. Comíssão ele' Economlaterido em difieacão dn, llcença prévia, ou ,do pc- zimos dispositivo no projeto, que Sua-
processará. e~n cada trimestre, o~ser- ri5ta. o Par~cel' do Relator: Deputado dldo iniciai serão sempre moJtivndor, ta a sOluçào C1.e um ál'são coll:lIlu
,ados os lrmltes de qu,e tmta o 1\1 t. 1. \ViJ1y Frohllch opina pela aprovação ~ 4.0~A dh'eção dnlmprensn Nn ~ elo para. decidil' ,os pedidoscle tictllça

Art, B.· Para eustelo c1a5decrsa~ do projeto n" '3202-53cOlll aauoçi.o cional dará prioridade àpuàlicl'.r.ão encaminhados a Ce~;illl.
~e~or!"entes da execução desta. ~I, ~ dasse'>uintes e~end:ls, dos. des]lncho~ a qu~. se refere tste 7, Oferecemos, a.saiIU,umsublstl-
fllltonZétda a cobrança das se~Ulnte3 •. art.lgo, no, Diario OllClaló
1flXl\S: llc~nças até o ~'alor de Cr$ N.o I § 5,0 _ Quando o despacho dê COI1- tUUI'O ,ao PI'ojeto 1),0 3,202, de 1953.
r,. MO,OO (CI~CO mil CI'uZelTOS1

0
- ~e~- "RediJ"a-se o artigo L" do pl'oJeto cessão -ou 'de denegacão de Iil~ençrt que visa 11 dar solUção lemporitJ:ia

tll~: de maIs de Cr$ 5.(\(){I, 0. fcm,o " " . , )Jrél'ia t6r proferido por ac;éncJll. 'do ao MsUlltO. '
mil cruzeiros) até 20.()OO,OO (~'mte rntJl 3·A2~~t-531.d:'S~guill~~~'o~:d~el~~é 31 de Banco do BrasIl S.A.. com serlee.!l" 8. Por último, seja-nos permiti
c~1lze:ros)) OS 50,00 (c~n'luc,!.11\ •... , ' e d' I • eapital de-Estado, li sUa 'PlJbl!ca!)ao do registrara extrema. CliticUldade
~T1lZl".rosl; de maIs de Cr$ ~(),OO"M dezemblo de 1953, ~OI11 mOlf caçoe~ será feita, dentro de tres dl~s, no com que li Rell\tol',tevede se de
(c:nouenta mil crUzeiros) - Cr$ '" constantesda Lei n.. 842, ele ~ de 01;\ jorllnl oficial 10CRI e" quando o eles. frontal' para oferecer éste J'llocJesUl
lGO,OO (cem cruzeiros): de lUnts, ele tubro, de 1949, a vlgenei~ d.a lei nu- paeho, fôr proferida por, MêncL:!,do e Incompleto Irabnll10. fruto de uma
Cr$ 100.000,00 (cem mil cl'Uze!ros\ mero 252" ~e 23 ele ,!eveleho de 19~8, Banco elo Brasil S,. A. localIzada em urgência l'egllllental, Qtle, prática,.
até Cr$ 100.000,00 (cem mil CI'u;:ell'OS) qU~ suboidma ~o I.egime de licen!a cidnde d<l InterIor do Est,ac!o, a~lJ[I mellte, limitou ,o seu tempo a 48
- um por mil do':~lor ~allcença. previa ,o i?tercamblo de imP,Drtaç~Q publicação será feita, no rne~mo prll' horas para iniciá-lo e completá-lo_

Art, 9,'OS bene.lclúrlos da licença e expoltaçao com o exterior, zo, por meio de edital, que será afi- Por essa razão, QUU'OS csclal'ecimen-
p::t\'ill,-"que não a utilizarem derl~ro do N 0n "ado na resppctiva agencIa. tos complementm'es iremos oterecer
p;'azo concedido at~ 80'.;' (oitenta ll?r . ", , ". Quando 110 projeto 3,106-58 rst[l oralmente à douta Comissão de F'i-
cento I do respectil'O "alm', InCldh'ao "Arfo - Esta lei enl1atâ, em Ilgor COII1lssfio o considera prejndlcado nanças, especialmente' CjURnto à l\U-
nn multa de 5% (clt~,co por cellto)fó- inclusil'e q,unnto à sua obrigatol'leda- "Sala "Cnrlos Peixoto Pi1l10", em tol'1zada opinião cio dlEno, Diretor
bre a parte não ,utilizada, li mel:05 de noS Estados estrllngeiroll, na data 19 de junho de 1953. _ 51111'10 Eche- da CeXim,coIn quem mantivemos
rJuc comprovem hn\·~talta decorl'l:lll da sua~ publicp.çê.o ,no Diário OficiaI niQue" Presidente em exerciclo. uma tl'oca' ele impl'es!ões, !l08' liJn.1-
úe moth'os nlhelosà, sua ,",Ontade. ,da Uniao,' _ lVill/l Froehliclt, Relator. _ Viana lt. tesda urgência indicada,

§ 1.0 Também. ticarão :;u,lcltos à ,Art. - Revogam-se asdisposiçoes s: "ItO$. - NapoleãrJ Fentenele. .,.. Leo- Sala Antônio Carlos,enl 19 de
multa de Cr$ 5JlOO,OO (einco miJ cru- em ç~ntrário." certo Leal, '- Maualmães Pinto. - junho de 1953. Runieri :Mu,;;;~illi,
7ciros1 R Cr$ lOO:OllO,OO (cem n:11 Cl'U- - N.o III Raimundo Padil/la, _ VirgiZo Távol"a,
2CÜ'oSl os que fizercm deciaraçces fal- "Acl'escente-se onde convier: _ -AdolfO Gentil. _ Riwl 'ila, Relator,
til~, destinadas a Ind!lzlrctn, n érro, Art. - A execução da Lei contl- Daniel Faraco, - 13ilac Pinto. -' ~l· P....RECER DA COMrSSAO
rjueos favoreça, na apreCIação de nuaráa cargo da Carteira de Expor- certo Deodato, DE FINA~ÇAS
teus pedidos de licença previa. , ,tação e Importaçâo do Ban~o '. do

§ 2,0 Essns multas serão impostas BrasU que obedecel'á, pnl'a tal fim, às PARECER DA COMISSAO A COllllssâode Finnnçns conside-
rc', Diretoria das Rendas Intcmns, determinações de uma Comissão FINANÇAS rou ,o pancer e o substitutil'o (IUe
em ,'irtude de, representação do ér- composta dos seguintes membros: oferecemos, analisando-os tDl cJUal
pão incumbido, de executal' a presente I _ Dil'etor da Carteira de Expor- RELATÓRIO duas sessõcs consccuti\'as de modo
I . b c1 e u '50 n razo ele 20 I t - d B d .' , ' a fixal os pontos capitais da' ma-Cl, C~ en o I' c 1', o .p, , tação e mpor açao o al+cO o A expiração, el? outubro ,Indouro, têria consub5tanciados, nas' dUlllI pre-.
(''';nte) dias, para o MinIStro da Fa- Brasil S. A.:· d.o prazo de vlgeneia. dos dispositi- liminares seguintes'. ' ,.
z,cndn, 11 .... Diretor da Ol\rtelra de Càm- \011 legais que conftlem ao E:<ecutl

§ 3.° O pl'oduto das fl:ultns e~et1- bio do Banco do Brasl1 S, A,: ' " ,- a) a prorl"ognçâo do llrnzo de vi-
'Vmnente nrrepdadns será. recolhida ao !lI _Representante do Mil~lstél'io 'o competência paI: aplicação dore- gênc1a dos dispositivos legais que coli-
Tcsou,'1'0 Nn,c_lOnal,· como renda eveu- das Rcl"""o-es ,E"teriores." " gPrimje dellcençapr dVla, deu ldugar aoi ferem ao Executivo n competêneià
tunl da Unlllo, U A o eto n,· 3,202, e 1953, o Uus- !.para. apllcaçfo do regime de llcen~á

Art, 10. E'obl'l~at6l"ia I~ dlvulga-. , MP IV . tre , De,putado Gustavo .Capanema, pl'évla, PelO, prazo· d,e 1&:1 dias, acorde
çf\O das licenças, prévias cOI\cedldas, "Art, - AS dccl,sões, ~a Comissão villando a prorrogar ftQuê14l QfllZO D01' com O projeto do Ilustxe' Deputado
meüiantc publicação no Diário DJiciul serão tomadas em reuDlocs de que maia 6 meses, 'Gustavo Capanema, ;
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Itl • tr:m~l~rm~(io do clr~io uní- i",is.~i<J E~ecutlvo da Ucenç& Prévia
Je~,;ol\l Executivo (li' Carteim de E,,- c o seupl'esldentc. . ._
lIOt'ta,ão e ImportaçáolCEXtM, em I a," As dcClBO"" da. Cotmsall? Exe.
.",'<0 coleti'lo,. cutlva da Licença f'révllt serao to·

Fix~.cb' essas prelimInares. passou madas por llIa,or:;' absoluta de vo-
• comi-são ao exame ela redaç~(1 do toS dOB SeUS mem ~r08, reservando ao
1l'lk~t.itutl'IO aorcvandu-o cum n res- p,'e.ldeme o voto de QWllldl1<1t,. além
li;1::1 de ~l'il11 orerectdo s emendas do de quanudaae ,
ad".iv,s e de ser rcexaminada a sua Art 3," C~da membro da Comls·
recl~,ão, sao ExecutJva. ·dll Lrcença Pre'/ia.

A l'edar~o .8nfreu Ilgeiras mOdifica-I' c: ciusrve o seu presidente, pereeuera
çiS'5 '1u~n tO;\OS li 1.' e 3. o do lll~t Cf$ 300,U<l 'trezentos cruzeiros I por
2.n, c\e modo a methorar a e~pl'essao reurnâo. não pceenco excedel' de Cr$
do.'! ldeias nll eX!lenclidu8 I ;5 000,00 rqumze mil crueerrosi a

FJrnm ofcrecldas duas emendas: n: sua remunerneão mensal, quarquet
T, c\~ l\\lt,orh eto DeiJUtnci:l RelloCa- que seja o numeio G1ereUnlões rea-
b•.I, e n e 2 de 11utorla dos De\lut:1.d?~ llzadas,. '
I,~ur{1 Lones ..., R:\l!o Çal;lll - JOil.lJ Art, 4,' Fica liberto o crédlto de
A~!,\~in~ e E'onte.~ V!l."lt'a. ,',CrI 360,OOO,01l I trezentos e sessente
Vers9nd~ a Vl'lmelm sãbre. a dlvul· rníl cruzeírcs: ptll'aatender as des.

p:a<;ã~ e· plliJllclrl~de, no 6r~anoflclal, pesas decorrentes :desta Lei
d~t1 des.,~ch"~ relRtivm;.:'l eoncessâo Ar!. 5,0 Esta lei entrará· em vigor
pr0r"o,~~~o e m~(\:f\m\<;"o d:l. llcpnç~ na data da sua pubUcMào
de im!lort(\e.~~, e lIt.endend~ a qu: Art, 6,' Revogam-se as cllsposlçôes
1Il,~uns rrqui~ tns erevístcs para o fun em contrário
cl(\'''l'I\r'ltn d"·~ controle rlev\~m ser Sala "Antônio Carlos" em 23 de
tnelhir p~{"I~rec'~~~' (!lInnt" ~!ua Clee- lUnho deJ953, _ Israel' pinheiro _
o.uibll dad.~. nn 6 ...a~c(lm.,eLnte" OPI'I Presidente; Ranieri. Ma.:l:zilli, Relator;
t1'1mos 'leI:>. sua aceltacío, em plIDCI-. _ C/odomir lHl!let _ S~verino'Mari'
!I1r>, 1'91''1 re~'tafl\· ths d·ta 'hes re· _ llerbert Let'!J _ t'ãuro topes .:.
fp.rldM,. na· .oportunidade da .egtmda ~4 Cal,alpp'lte, Cnnll'est.rlçGe8; _ Ar
discuuao, '. . tltur Audrá - paulo Sarasllt~,com

A nlRt~rla ob1eto da emenda n. C restrlçães: Aloysio de Castro, com l'es~
2, abrllMendo. l!-lIllUnto de alta Inda' tl'ições: Pars!1a! Barroso. com l'es
R......o. l'Jual' seja o da fixação das tl'le.âcs' _ Helio Call1&1 COR! I'estl'l-
I1I8r~ens.de. IUCI'o. n:1s. mercadorias pô':s ' ,
entl".1du no pata, sU8Clto~ lar~o \te· " ,
bate, sendo poslIlvel estlm~r an\édia 'E,\(ENDAS ADOT.{DAS PEt.•
du oplnlóes cm favor 'da medida do CO,VJ.SSAO DE FlNANÇ.U
contrOle cte "')'~"'l~ n~s utllida\tes im- E1vtEND:Io N·. 1
portadas, ml\S M. mesmo tempo, n .• "
necessidade de le~'llr adiante. uma In- Emenda· QrlSltbstilu/iv() da
dl\'l'RÇ~O com')leta parll a disciplina C I .' d· F
lecal do tllIlIunta om sano einanças

O nosso parecer favorável. ~. liml- Acrescente-se onde couber:
ta.çlo das mar~ens de lucro' nao des' '.
preBa.entl'etlnto, a Indeclinável ne- .•Art" .,., - As decls6e~ da Comls
ce.ssldade .de tndn;armals conLpleta- ~30 Executl<.'a, ~sslmco/llo todos os
Inente do~ elementos que devem com- depachos relativos à concessão, pl'or
por a Idela da taxa de lucros, afim rogaçlo e modlflcaç~o de I!cenças de
de tornar a lei um Instrumento ope· tmportaçáo~ cu)_ llum'ero de ordem
rante noseatldo de uma boa politlca Ideverá seI' sempre· o mesmo, ou de
coJllercial e de nCllutelamcnto; a· um ':1u~lquer ;te suas, caracteristical orlgl
s/itempo, dos interêses do consumi· na!s, C!et'crãoser nUbllcadns no "Dlá
de>r, rio Oflcial" da União, no prazo má-

:este. o nosso relatóriO e parecer que xlmo de 72hor:ls, com a .IndIcação
ra:z~mos seguir do substantivo emen· ~umárJa e IIbrevl:lda da motivação do
dado naredacão .edas emendas ns desnneho, sob pena de resoonsabUi
1 e 2 referidO:s,' cl~de do Diretor da CEXI;\l e do

Sala" Antonio ' Carlos", em 2S. de Dlretor da Imprensa N!lclonal,
junho de 1953, ~ Ranieri Mazzilli - Sala das Sessães, - fielio Cabal,
Relator.· E.'>1ENDA N, ° 2

S1r.lSrITIlTIVO Acresc~nte-sc:

Prorroga. pelo prazo de cento Art, ,., - As mercadorias Im-
e oitenta dias 11llOi a t:igéncia Portadas mediante concess~o de li
da ~ei n," ;42. ele 4. ele outu!n'o cença prévia serão vend!<ias pelo Im
de 1949, que suIJortlinaao regi- llortador com lucro n:io ,superior. n
me de licença. prevIa o inter- 25% lvlnte e cinco 1'01:: centol sólJre
cálnoio lIactonàl de 17nporlação o preço da importação. ca!culndo ao
e exportllção com o exterior, e câmbio pelo qual tenha a mesma se
ctd outral providencias. verjfl~fldn, deduz'das 1'\5 O~11Ifir.açfle8

e descontos constantes da fatura C(l.
O Congresso Naclimal decreta: merclal e IncJuldns as' desoesas ele

frete e respectivas ta1tas e àdlclontl1s
Art. 1.° E' prol'I'o~ada. pelo pra- e seguros lexceto nas vendas CIF)

10 lI.ecento e oitenta 11801 dias. a c mais os direitos aduaneiros, taXas
vigência da Lei n,o 8"2, de .. de ou· e seus adlc!onals e rnalsdes::;êsas in
Cubro de 1949, que SUbordina ao re· dlspensãvels à entrada do produto no
81Jlle de licença previa o Interc6m- pais, incluindo-sc, também as rere
bionaclonai lIe unpol·taçáo e expor- rentes ao transporte entre ó pÔrto'e o
taçt.o com o extel'lor. estabelecimento do impol'tador.

Art. 2.0 Os peclldoBde licença pré. Pllrágrafo - Quando se tratar de
vta, de que trata. Lein,"B~2, de 4 prQduto que dependa. de montagem
de outubro de lQ4Q, seráo decldic:lol ou acabamento no terrl!.ôl·lo nacional,
~or um orgàoco!etivo, cumpl:lsto de n, des~~8al neceslé.l'Jas a. estu op,
I) (cinco). membros, nomeados pelo rações, desde. que devidamente com·

, Preaidente d& República. com a c:Ie. :: ,\'adas, k',lb~m serão computadas
nominaçâll deComillllão Executiv<: da Art, - O Importador que nào ven.
Licença Prévia. d01' dlretamcnte as mercadol'las assim

lmport~das, Ilca. obrigado a dllltribu5·
•. 1,· A elSColhados membrOl da las, proporcionalmente•. llelomenos,

COllliSÃO Executiva' ela Licença Pré- entre dez (10) varejistas, os quais n6.o
yja devera.· recair em pelllloaa cle no- pod ão uI I J I 15'".....rl~ idoneidade,. l'econileeldà.' com. 1'1' a el' r IIcro super 01' a ,.
ou ... ('quinze .por cento).
petenCia e alto conceito em dlleren· Art..... Uma via das licençns serf.
te. ramoa daaatiVldades de procluçAo remetidA! Diretoria das Rendas In.
• comercio,' de modo llaaaallurar uma terna. do Tesouro Nacional, que to.
compll8lçAo representativa dOI ór- Inará as medidas eomolementares
1A01 da· economia naclona!. ': nl?Cl!llS~riaBpara a flllcallzaçiio dos

I 2."0 diretor da Cal'teu'a de Ex~. preÇl'.lII,
portaçlo e Importaçêo do Banco do Art . ....., OI trans:ressores ser10 pu·
IIrIlldl S. A~, li membro l1I\toda Co- nidos cóm a declll1'açáo de 1...lta· de

idoneidade para obternovu licenças
de Importação, cR.ncclanlento. du
porventuras j" CODcedldAl eu : em
trãnalto ,

Sala das· SCl8Óes em 23 de junho de
1853 - 1.lIlIro LOpe,l, - lodo Agrlptno
- Palites Vi.eira - Helio CIl1ll&l,

JusU/lcaçdo

O, regime ,de licença prévla, como
medida de ordem públlca de caráter
e::2cllclonal, justifica amplamente que
,. admtntstração pOSsa tomar medidas
paralelas, que, tomando eletiva. a de
fesa do patrhnônío cambiai bl'II9Hel
1'0. resgua.rdem o funclonamenta do
sistema n~ ~elltldo de assegurar a to
dos um mmimo de sacrifício,

Tal Inovação não foge ao espldto
d:-. lei e até o completa, pois evita se
jam ns licenças concedidas. face à
u:'~ncja dos bens de consumo, trans
fo:':n::dos em Instl'ufnento de enríque
c'me::'o r'pldo para OI seus benen
cJados, representando a boa distribui
C~,o no Sentido de assegurar t.n\u
quanto p03lllvel, a. distribuição daa
mercadorJIl5 Importadas dentro de um
preço mAis favOI't.vel.
Ae~~..\ito .que tal modalidade ofere.

ça um bom fator de cqulllbrlo para a
melhor::;l do sistema, '
que 0Il Importadores não varejistas

Por out!') lado, a deterluinação de
distl'jbual1l as mercadorias iJnport:r.d.
as. ,pelo lllnOll entre de revendedo
re~ sel'vir, de elemento tendente II
evitar Oll conluio fáceis lI.e serem arra.

Sala das Sessúes,23 de junho de
)ados, ,
19:;3 - Lauro tn1Jt.,~, Deputado,

O SR, PRESIDENTE - Eatillnda
a Icitul'll do e::pediente,

De nCÓrdo com a inll.lcação do lideI'
do P, S,. D, de.signo o Sr. Oliveira
Bdto .para substit-ulr o Sr, Antônio
BalblM na. ComissAo de Inquérito sô·
llre operllções da Carteira de Impor.
tação e Exportação do Banco do Bra.
sl1 (CexJm).

PaB(a-se' a Ol'dem do Dia.
Primeira Discussüo do Pro/eli)

de Resol~/I;ão n,' 382. de 1953, q~e
Con.~tltul uma Comissã.o Especiel
de dezessete membros para dar
vqrecersôllre as emendas ofere
cidas pelo Senado Federal ao Pro.
1~to. nÚll~ero 1.516, de 1951. que
dIspõe sobre a. const!tulcão da
socieciade por Ações Petróleo Bm;
slleiro S, A, devendellte de pare
cer da. COllli$são de COllsti/uicão
e Justiça ..Em urOtnCill), -

O SR, PRESIDEliTE - Tem a na·
lavl'a o 81', Lúcio Blttencoul't, côrno
1'elatpr da Comissão de Constituição
c Justiça. .

O SR, LUCIO BITTENéoRT _
(Não tal revisto pelo orador) _ Sc
1\1\01' Presidente, pela ComiSliiio de
Coru;ti~ul~ão e Justiça devo opina1'
favorávelmente ao Pl'ojeto de Reso.
luçãon, 382. de 1953, queconaUtul
uma Comissão Especial ele 17 mem
bros dara dar parecer sõbl'eas emen.
das ofere,cldas pelo Senado Federal ao
Projeto n,· }, 516,.de 1951. que dis
PQe sObre II constituição da Sociedade
por Ações Petróleo Brulleiro 5, A,

O Projeto de Resolção, queestll.. suo
bscrltopor S6 51'S, D('l"utados. aten
de perfeitamente t\ disnosto. 1\0 pa.
rAgrllfo I, o do artigo 29' do Regimen.
to Interno, que estabelece o número
de componentes .da Comissão bem
como o prazo no qual esta deverá de
sempenhar-se da sua lncum~ncla,

ABllm. regimentalmente, nada hA Il
o?or ao Projeto de Resoluçlo em
aprêço. Evidentemente poder-se·la
objetar - e éste asaunto JIÍ tem. sido
discutido no.pelnárlo desta Casa. 
Quetlioé multo I'eglmental dlRamos
118lIm, .Ubl;tltull' o parecer das várias
COlnlsõesPet"manentes pelo. de ,umll
CominA0 Especial, Mu.o plenário
já se manllestoufnvorávelmente 11
êll&eponto de vista no caIO do De~
pal'tamento Nacional de Imlgl'aeAo de
modo que,. também neste .particl,llar,
rada há Que opor. lace ao precedente

O parecei' da Comissão de COtlsU
tulc:lo e ~U.tfCIl...~ ,no!a favorável. ao

_.
,

Projeto de Resaluçiol (Muito bem~
multo bel/1),

O SR. PRESIDENTm - l!lm dill.
cu_o o projeto ,

Tem a palavra o 81', Roberto Ko..
rena.

O DEPUTADO SR, ~OBERTO
MORENA - profere diseur&o que
elltregue « revisão do .ol'lIdor sertÍ
publicado depois, '

O DEPUTADO SR,. BtLAC PIN~
TO - 1Jro!ere dilcurso· que, entregue
a 'relJisao elo orador. será llulJlica!lo
depois.

Durante o discurso doSr Di.
IlIc Pinto, o SI', Nereu. RálllcJS:
PrcsidenU, deixa a cadeirll ,ltl
presidéncla, qlle é ocupada p~:o.r

S..S. RUy Safltol, 3," SecreM
rio; e' Jos~ Augusto, 1.. Vlee~
Presidente ,

O SR, PRESIDENTE _ Nio ha.
vendo mais lJradll'es inscrltoa, decra.
1'0 eneerrada .. dlsCUllSão.

O SR. PRESIDENTE - Hi núlUerll
Icgal para as votações,

Oompareem muís oa !sra,:
Liclo .Borralho
Antônio Maia

AmaZOhaB:
Jayme:A1'aújo - UON
Paulo Nery - UON

Pará:
Armando Corrêa -PSD
Epíloao de Campos -'- UCN
Lameh'a Bittencourt .... peI)
Osvaldo Orlco - P5D
Paulo MlIra.nháo _ UDN

Mal'a.nhão:
Afonso MatQS - PST
Altredo Dualibe·_ PSD
Antenol' BOléa - UON
Clodomlr Ml1tet - P5P
Costa Rodrigues - PSI)
Cl'epory Franco - PSD (~O.7-53J
Cunhll Machado - PSI)
José Matos. - PSD
Paulo Ramos _ PTB

Plaul:
AntÔnio Corrêa ..... ODN
Chagas Rodrl:;:uea
Demerval Lobão
Leonldas Melo _ PSD
Vitorlno Corrêa - PSI>
Mil'ôcles Veras - P.sD(S:lU-~.

Ceará:
. Adahll Barreto· _ UDN
.o\dolpho Gentil· - PSI)
Alencar Araripe - UDN'
Antônio .l!oráclo - PSI>
1,eão sampaio _ UON
Parcifo.l Barl'osa - PTB
Paulo Sal'azate _ U~N

Pessoa de Araújo - UON (13.7.53'
Sá Cavalcanti -PSD
Waltel' S~ .... PSP
Vlrgilto 'rávora - UDN

Rio Grande do llorte
AIldré Fernandes - UDN
Db:~Httit Rosado ";'PR
}.derson Outra - PSP <21-9.53)

Paraíba: . ,
Alcides CarneiJ'o - PSD
Elpídio de Almeida - ,PL
Janduhy Carneiro. - PSD
João Af;rlpll1O - UDN
Osvaldo Trigueiro _ UDN
Pereira. Olniz
Snmuel Duarte

Pernambuco:
Barrós ~ar\'alho - PTB
Fcrr~lra Lima - PSP
Jarbas Maranhão - PSD
Lima Ca\'alcantl _ UI>N
",eto ClIJnpelo - UON
Oscar Carneiro - PSD
?ontes Vieira - PS.D
SeverIno Maris ..... PTB

Alagoas:
Ary Pltombo - PTB
Mário Gomes ...:..UDN
Mendonr.a Júnior - PSD
Muniz F1\lclo· - PSP.
fluv Palmeira _ UDN

Sergipe:
Amando Fontes -PR
Leandro Maciel - UDN'
Luiz Garcia - UDN

Bahia:
,~helardo Andréa ~ P'I'B
Aliomar BaleeJro - UDN
Altdslo de Castro .- PSD
!I~lz Maron _ PTB
Berbert de Castro - !ISO
Carlos Valadares:...· P~D
Dantll8 ,JúniDr _. UOM
.rl\lI'nI! Teixeira - P6P
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João Cabana. - PTB. (~5-1(}..:;3)

Mario Aprile - PTE. (1-1l-53).
NelsonOmegna - PTB.
Novetll Junior _ PSD.
OrUz .Monteiro- PTB.
Pereira Lopes - UDN.
Romeu Laurenção,
Mat~ 'Grosso:

LuciUo Medeiros - UD!~
Santa Catarina: .

Joaquim Ramüs_ PSD.
Wnnderley Junior - UDN,

Rio Grande do Sul:
César Santos - PTB.
Clovis Pestana - PSD.
O SR. PRESIDENTE -Levanto B

sessão. designando para a próxima
têrça-reíra. dia 30, a seguinte

ORDEM DO DIA

ORDEM DO DIA

1 - Seg.unda discussão do Proier J
n.v 1. 870-A. de 1052, que Institui o
Fundo Partidário, regula sua distr:'
buíçâo, e. dá outras provídencías.Ytns
critosos Sl'S. Arruda Cálnara 155 rní
nutosi e Mendonça Júnior _ Em ur-
gêricla) .

2. - .Primeira discussão do Projeto
n.v 3.202"A.de 1953, que prorroga
pelo ,pn.zo de 6 meses, a vigência C:l
Lei n, o 842, de 4 de Outubro de 19~:!,
que subordina ao regime de líeenca
prévia o n0880 intel:câmbio de ImPOl'
tação eexpol'tação com o exterior;
tendo ,plll'ecerda Comillsão de Finarl
eas Com substitutivo. e emendas e ela
Comissão de Economia com emendaI.
(Inscritos os srs, Raimundo Padílha,
Daniel Fa1'8co, Nestor Jost, Ranit'ri
Mazzilll, . Bilac Plnto, .Jales Machado
e Mow'R Andrade - Em urgência).

3 - Segunda discussão do Projel li
de Resoluçf.o n. o 382. de 1953. que
constitui uma ComissãO Especial Õ'l
dezessete' membros para dal' parece!."
.sôbre as emendas oferecidas pelo se
nado Feder~l ao Projeto n,· 1,516, ele
19&1, 4ue dispôeSôbre li constituição

· da Sociedade por AçõesPet1'6leo Bra-
· slleiro S. A. (Em w'gência).

4 -Pl'imell'a discussão do Pro.teto
n, o 3, 005-A. de 1953, que dispõe sô
bre o uso de retratos nos tltulos elei-

· toraís .e dá outras providências: tende>
parecer .,contrário .da Comissão de
Constituição e Justiça, com voto em.
sepal'ado doBro Ulisses Guimarães.
(Inscritos os 51'1', Manteiro de CU
tro.Fernando Ferrari. Roberto Mo
rena. Clodo~ MiUet. Vieira. L1nr,
Raul Pila. e ÁlTUda Câmara. _ &lI
urgência) ,

5 - Primeira discussão do Projeto
.de Resolução n,· 328-B. de 1952, que
cria uma Comissão ESpeCial compostrt
de sete membros. destinad a estudaJ"
as medidas' de .proteção .aos recursos

I
mata'iaia do .Pais: tendo pareceres
favoráveis das Com!ssõesde Eco
nomia e de Segurança Nacional. lIna
critQs os 51's. Roberto Morena, Fer
nando Ferrar!. Vieira Lins e Mauricio
Joppert - Em urgência).

6 - Primeira discussão do Projeto
n,·3.19B-A, de 1953, que autoriza °

, Poder Executivo a abtlr. pelo ·MinJs
térlo da Agrlcultw·a. o crédito especial

rdeCrs .500,.000,00 para a. l·eo.llzaç~
Ido I CongreSso Nacional do Algodão.
Ino .Município de Rancharia. no Esta.
do de São Pauio: tendo parecer .ta
vorAvelda Comissão de .Finanças (EIn
urgência) . . _ . .

7 - Primeira' discussão do Projeto
n,· 3.112, de 1953, que estabelece nor
mas de cooperação entreaUnllio e

: as entidades.particulares liam. ·Illanu
, tellçfio de Ginâsiose ColégiOll 11o·ln

terior do Pníll: dependente de ,pare._
cer ,dasComi88Ões de Constituição '.
Justiça .de li:conomlae de FInanças.
CEm urgência). .

8 - Primeira discusslio do Projeto
11;0 .S,258, de 1963.,que autoriza o Po
der Executivo a .abr.1r, ,por intermédio
do Ministério da Educação e Saúde.
oC1'l!cl.ito e8pecial deCl'$ li. 000,OOO;Of}.
pRl·a.auX1Uo às despesu ·decorrentes
ela ,organizaçAo 8reaIIzaglo do Con-

. cIlIo .Geral da~reja Metodilta do
JlruU. lo ,qual·teri lusat".tm:Jelo
lJorlzonte,DQ prólliJno .IQQl ....

pelo SI'. Humberto J[OW'4, SII··
plellte de Secretário.

O SR. PRI!:~IDENTE - Tem 1\
palavra o Sr. Railnundo Paclilhel.

O SR PRE9IDEIn'E - Tem a
palavro 'o SI', De,utado RalJnunrl~l
PadlJha.

O SR. RAIMUNDO PADILHA 
SI·. Presidente, o relógio marca quinze
minutos do dia 27; estamos, portanto,
multo .adíantadcs no tpmpo •. Assim,
eu me permitiria sollcltar a V•.Ex,"
qu eme assegurasse a palavra para 11
próxima sessão.

O SR. PRESIDENTE - V. Ex,'
será atendido,

rica adiada !l díscussâo, asegurada
R inscrição de. V, EK.a, bem como a
dos demais oradores,

VoU: levantar a sessão.
Deixam de comparecer os Se-

nhores:
Ruy Almeida.
Carvalho Sobrinho.
Virginio Santa Rom.

Amazonas:
Alldré Al'aujo - fDC.
Atltunesde Oliveira - P'I'l3. Ui', de

7.953) ,
pel'elra da Silva - PSD.

Pará:
Deodoro de Mendonça - PSP.
Nelson ParJjós - .PSO.

Piaui:
José CMdido .,.. UDN.

cearã:
GentU Ban'eíra ..... UDN.
Moreira da Rocha - PRo llG-lO

de 1953).
Rio Grande do Norte:

Mota Neto - PSD.
Teodol"ico BezelTa_ PSD.

Paralba:
Ernani saetre - UDN.
José Gaudêncio - VDN.

Pernambuco:
Edgard Fernandes - PSP.
Reijo .Coutinho - PSO.
Jleraclio Rego _ PSD.
Joo Roma - P5D.
:MagalhiítlsMelo. - P5D.
Pedro de Souza - PL.
PesSÔa Guerra - PSD.
tnysses Lins _. PSD.

Alagoas: I
Medeiro Neto - P5D.

Sergipe:
Francisco Macedo - F'TB.
Orlando Dantas - P52.

Bahia:
JléUo Cabal - PRo
Eduardo Catallo .... PTB.
Joel Presidio - PTB.
Luiz Vianna,
Nestor Dual'te.
Vieira de Mello - PSD.

Espirito Santo:
Francisco Agu1ar- PSD.
Wilson Cunha - PSP. .

Distrito Feedral:
Benedito Mergulháo -PTB,
Benjamin l'arah - PSP.
Edison Passos - P'I':B.

Rio de. Janeiro:
Bartolomeu Lisandro _ PSD. ,..I

de 7-1953).
,Carlo. Roberto-PSD.

Minas Gerais:
Antonio Peixoto - ODN,
Dllermano Cl'UZ - PRo
carlos Luz '-PSD,
Euvaldo Lodi - PSD.

.. FeUclanoPena - PR.
Hlldebrando BlsngUa _ pn
Machado Sobrinho - P'I'B:
Manoel Peixoto -UDN.
Mario Palmêri0 ..... PTB•.
OUnto Fonseca - .P5D.
Oswaldo Costa - PSD.

Slio Paulo:
Albel'tO Bottlno. - Fl'B.
Anisio Moreira - PSP. ,
Arnaldo OCl'delra - PSP.
Artur Audr' - PTB.
Carmelo ·d'All'08tllIo. -. PSI',
C8Iltllho Cllb...t - PSP. .
~lUo J\\nior .,.. ·P8D.
Cunha Bueno -PSD.
Em1Uo 'CarIOl -Pl'N.
Perraz Egreja -~DN;

Perrelr.a Martins -PSP.
Frota Moreira- PTB. ,

.Berbert Levy - O~
Ivete Varras - P'l1I.

Jlrochado da RoCha ....;. PTB
Coelho de Souza - PL
Daniel FaJ:aco - PSD
Fernando Fel'1'al'i - P'I"B
Germano Dockhorn - pTJ
Godoy Ilha ..... PSD
Hermes de Souza - PSD
Henrique Pagnoncelli - p'fll
Paulo Couto -- .P'I'B
Raul Pila - PL
Ruy Ramos - PTB
SUvio Echenique - PTB,
Tarso Dutra - PSD
Woltram Metzler' - PRP

Acre:
José Gulomard ;..... PSD
Hugo Carneiro - PSD

Amal'á:
Coaracy Nunes ..... PSD

Rio Branco:
Félix Valois - PTE (18~·.

Amando Fontes - PR
ORDE.\1: DO DIA

O SR. PRESIDENTE - A lista de
presença. acusa o' comparecimento de
221 81·s.. Deputados.

Vai.se .proceder à· votação da ma
. térla da Ordem do Dia.

Votação em. primeira discussão
do. ProjeIJo de ReSolUção fl.o382,
rle 1953. que comtitui Uma Comis
8ÓO Es.pecUll de de::essete mem
bros para dar parecer sóbrellS
elllendas oferecidas pelo' sell4do
FederaZ ao Projeto 1\,. 1.518, de
1951. q·ue dis1lÕe 86bre a constitui
ção da sociedade por Aç6es Petró·
Jeo BrtJsil~ s. A.: dependente
cfe parecer da Comissão de. Com
tituiç40 e Jusl;iça. (Em urgêncÍ/l) .

·0 SR.' PRESIDl!:NTE - Em vota
ção o projeto.

Aprovado em 1.' discussão o
Jeluinte

Pft03ETO DE IIESOLtlÇXO

li.· 382.- 1953
A .Clmara dos. Deputados. resolve:
Art. 1.· E' constltuida uma ecmís

11.0 e.peclalde dezessete membros,
eom o encargo de, em substituiçâo às
competentes comiSSões permanentes,
par parecer sô"bre u emendas ofere
c1das 'pelo Senado Federal ao Projeto
n•• 1.516. de 1951, que dispõe &6bre a
constituição da sociedade por aç6es'
~etróleo :Brasileiro S. A.

Art. 2.· sera de dois meses o pl'azo
de dUração da comissão de que trata
D artiio anterior,

Prtmt:lra diScussao cro Profeto
••0 S,202-A. I!ct 1953. que f'rorroga
"elo prazo de6 meses, a vigénclaem Lei 11,0 842. de 4 de outubro de
1949•. que subordina tiO regime de
·licença préVia o nosso intercâmbio
de tmllortar:/io eexportaç/io com o
merior; tendo ptlrecer da Comu
,ilo de Finanças com subrlitutivo
e emendas dependente de fHl.recer
'aComissilo de Economia. (Em
tl1'f1fflcia) •

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa.
laVl'a o Sr. Alde Sampaio,

O' DEPUTADO ALDE SAMPAIO,
prOfere discurso que. en.tregue â re·
vido do orador, será publicado· de.
11011. .

Durante o rliBcurso do Sr. Alde
Sampaio, O Sr. J~ Augusto, 1.0
Vice-Presidente. deixa ti .cadeira
da preaidéncla.que é ocupada ptla
Sr,José Guimarães. '4,· secretárici,

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa·
laVl'a o sr. Tristão da Cunha.

O DEPUTADO SR. TlUSTAO DA
CUNHA profere. cli8cursoque, ,ellt'e
Que à Bevisão.do orador,serã2l1lbll.
c/ldo depois.

Durante· o .d1scurlO do. Deputado
rilill'da Cunha, foi Bprova\lo O BC
&ulnte requel1mento:

senhor ·Pl·eaidente: ,
Requeiro prorrogação ,do tempo

do orador. nostérmos reg1men.
tais.
. Bala cIl1s .gelll6es, 26 de .junho

de 1953. - Moura BrasU.
Durante o discurso·do· Sr. !l!rlB-'hlfo da Cllnha. o Sr. Josc!Guima.

"dea, 4.D Seerct4rio. de!:/I li ·cadei-
, '0 dll Presidencla, QU' d OCUll/ldR

Lafayette Coutinho - UDR
Manuel Novaes - PR .J
Negreiros Falcão - PS~
Nélson Oarneiro
Oliveira Brito - PSD
Rafael ctncurá - UDN
Vasco Filho - UDN "
Vinna Ribeiro dos Santos -. pn

Esp[rito Santo :
Ah'aro Castelo - PSD
Eurico Sales - PSD
Napoleão Fontcnele - I>SD
Ponciano dos Santos - PRt'

Dístrlto Federal:
Distrito Federal:

Breno da Silveira - pSa.
Danton Coelho - .PTB
Gama Filho
Gurgel do Amaral -- PTB
lieitor Beltrão ..... UDN
Jorge Jabour - UD~
Jose Romero - PTB
Lopo Coelho - PSD
Lutcro Vargas _ PTB
Ma.urielo JQ1lpert - UDN

Rio de Janeiro:
Abelardo Matta. ... P'I'B
Brigino Tinoco -
Ceiso Peçanha - P'I'B
Edl1'oerto de Castro' - UDN
Flávio Castrioto _ P5P
GalcUno do Vale - UDN
José Pedroso - P~D
Maeêdo Soares e snva - PS%l
Miguel Couto - PSD
Osnldo Fonseca - P'l'B
Paranhos de Oli"'ein - PSP
RlIimundo Padilha - UDN
Saio Brll·nd - PTB
saturníno Braga - PSD

Minu .Gerais:
Afonso Arinos - UDN
Alcides Loge -. PTB (4-8-53)
Benedito Valadares - PSD
:aias 1"ortes - P5D
Bilac PInto - UDN
Clemente Medrado - PSD
DlUÚelde ClIl'va1ho _ PR
GUilherme Macbado - UDN'
Guílhermínc de Oliveira - PSD
Israel Pinheiro - PSD
Jaeder Albergaria - l'St)
José Bonifácio - UDN'
Leopoldo Maciel - UDN'\
Lícurgo Leite - UDY
Magalhães Pinto - UDN'
Monteiro de Castro _ UDN
Ovfdio de Abreu - PSD
Pinheiro Chaga~ - PSD
'I'ristão da CUnha - !'R
Urlel Alvlrn - PSD
Vasconcelos Costa - PSP

São Paulo:
Antônio NDIllhese- (31-8-153)
Campos Vergal - PS1'
EuBébio .Rocha- Pl'B
Hel'bert Vasconcelos - PSD (.21-8

2153)
Lauro cruz - UDN
Lima Fisuelredo - PSD
Manhães Barreto - PSP
Moura Andrade
Moura Rezende _. PSP
Minotti del Pichia - PTB.
Pauio Abreu - PTB I'
PaUlo Lauro - P5P
Plinlo Cavalcanti ..... PTB
Ranieri MaZ"lllU - PSD
Ulisses Guimarães - PSD
Ubirajara Kentncdjian - PS~

Goiás: .
Benedito VIlZ - PSI)
Gateno Paranhos ..... psr
Jales Machado - U1>N
José Fleury - UDN
Paulo Fleury ..... PSD
Plinlo Gayer - PSD '

Mato Grosso: \.
Ataide Bastos - UDN
Fillldelto Garcia - PSD
Ponse de Arruda - PSD
Virgfilo Corrêa - P$D

Paranã:'
Arthur santos - UOl\'
Fil'man Neto - PSD
Lauro Lopes -PSD
Manuel Ribas - PTB
Osto,16 ROgusld - UDN'
Pru'a!lio Eorba - .P'I'B
Vieira Lins - PTB

Santa Catnrina:
:Jorge .Lacerda - UI>N '
Plâcido Olimpio .,.. UDN
SaUlo Ramos - PTB
Waldemnr RUPll - 'tltJN

Rio .Grande do Sul:
Achyles Mlncarone ~ P'11I.
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dét\~e de 11~.1·~eer da. COlnlsstiO 'cI"1"l' .30, 'erccupêl'açIO'eril PirallQl'1\ I Mon-I priaçio de uma !ll.iKI\ li" terrà enera- dtóri lÍdQ re[eridQ mstl\do. (tia '0Q0
.. lUile,aa, I En~ UI,&~ncht', . '. . Iee .,\1.ul. . '.: '. " yad'" lia ... jJl·oIJriedAde 'denominlldà ftlluilode. 'I'ol'lllld'",de contll5).

lt .--:- Vot~~ão, em segunda dlscussão. I. 20 - Ser:und~ dtscussão do Projeto ·'Barra.", no lIIunlcípio dGli Afogados t:l":" Sefluuda. discuasao do ProjetAI
dó) ?'o.ieto n.· 1.43g-C, de 19;;1. que n;· ,2.811.;;-..B, de 195:1, que autot'i:lu,o das Ingaaetras, E8tado.d~ Pernambu- n.· 3,220, c1e'HI5J,l(ue autoríaa O, Po.
ln.3t.iCu ía Lct Orr;illlica da Saúde. e ,poclel'.EKcclltlvo a alll'!l', lrel" "'{i!lis- co, (Da ComiSllão·de Tomada de COlí- dUI' EICecutlV1) a abrIl', ao poder JU,
(~'\ Ollt:~S prcvídrnclas; tendo P;lI'C-' térto da Fazenda, o crédito. esnect.u tas). '. cl.lciárlO - Supremo ·Tribunal ·Fcdo:rll.!
eer d;~ Conü~sjo de Saúde PubHc~ sõ- ~ dcCI'$ 151..J50,3a, para pagamento de 32'_ Segunda dtscussão do Projeto .:- '(la Cl'éditÓlS suplementar de •••.•
hl"e eil\md~ de :l.' dtecussâo: c)att'i- '.gl'at.lncaç'lo de rcpresentacão devida 11;·.3,167, de 195:J,que mantenr a de- Cl'$:I~{,IIOO,uoe el/Pecilll de ••••••••

'1"(0 à de n.' 1 c tavorávet às de 1111. ~ ,~o Dt" Assad' Mameri Abdmur. mé- cisão do Tl·ibunalcl.e Contas que ne- CI. l.,~50:~50,OO. para acender àS des~

e 3,. . Idlco do Quadro Permanente daquele sou registro 1\0 tênuede contrato ee- pesas com o sularlo ·lanlilia e abona
1'l _ 'Votnçliodo Requerlrncnto Ministério.. . . lebrado entre {) .1IrJnistel'io da Ael'O- de. elllergél1clã, instituidos pela·Lel

n.'1.~06, de 1953,que solíclta acons-I :!l - Segunda discussão do Projeto náutica.,e Dorothy NOI'ton Pondpara, n." l,76ú, ,de 18 de desembro de 19~
t:turião de uma Conllss~o E"pecul ln. ~ 2,901-A, de 1953, que dá nova re- no Instituto Tecnológico de Aeronau- conceliidos aos runcteuanos dI, Se
pu'a relatar o Projeto n,· 1. ~11-1951, I da :"0 'ao pará~l':lf() 2.~. do artigo 19, tíea, desempenhar as runçoes de Pro- cretaría do reCel'ido 'l'l'ibUllal (.0\\1) dói
cue cria, na Justiça 'do Trubalhu, as . do Decreto-Lei n,· 925, de :l de De- Iesscr Asaocíado de Idiol)\L\s,' (Da Có~ 30-a-lU:i3). (Da Comissiio de X'lllaU-
3,~ e .4.' Juntas de ColJcilio.r;iio e Jll\-I zembro de .1938 - Códi~od(l Justiça' missão de Tomadrlde· Contas). . ças) ,
Ú,m~llto. com sede en~ Reeire.:Estado. Militar: .... . . 33 - Se~ullda dlscusaâo do Projeto 43- segundadlscuasíi.o do Pl'oj.eto
rl~ !'el'llambuco, e da ouuus Pl.'O\'i-j :!2 -' Seg.ul.lda dl~euss~.o do Proleto n.. 3,168, de lD53., que aprova. o ténno n,- 3,221, ue 1953, que abre e aute
t.:}<õd:.til, . n," ~,939-.~, de. 19,)3/ .lue reunca o de contrato celebindcenu-e o Minis- l'iza o pode,t' Exccutivo a abrír, ao Po~

1!....,. Votar,ão do Requerimento
j
~l'tizo 7,· dllLei n.' i.srs, de:!5 de tério da Aeronáutica e John Putmam der Judiciát'io - TribUllal Federal de

1\,' 1.5lJ. de 1~53, que solicita acons- Fevereiro de 19jJ. (Substitutivo da' Webbel' para; no' Instituto Tecnoló ....r. Recul'sos - 05 erédítos suplelllentllt'
H'l(Ç}O de comissão Especial para conussão de ConiitHuiçãll e Justiça'), co de AeronáutIca,. desempenhai' °as ue Cl'!> 24(),OOO,OO, e especial de ••••.
olôiual' S{:.hre ~ Projeto n,· l,18~.19-19, I ~3 -_Se~und:l. di~CUssilO do PI:o,jeto funções de Prof.essor Associado de Me- Cl'$ 1.147,750,00, para atender;.s dell·
f;'.l~ dls\Joe suore a fedcl'aUz:lçao (\os' I n, o 2,9ol8-A..de 10,,3, ~ue ~utOl'l~" o tcorologla·ElIloptlca. (D:l. Coml"são pesas com salário-familia II abono de
Oepartamentos EstaduaIs de Esta~ IPodei' El'ecutll'O a (I!m!', pelo .Minls- de Tom~da lie Contas). . emel'géncia 'Instituídos pela Lcl nú~
tffit!ca. . . . tél'lo da Vlar,iío e Obras P(lolic,'S, 01 34- segunda discU5São do Proieto mel'O I. 7ôiÍ, de 18 cl~ .dez","1>ll'O de 11132,

'12 - Primeira discu3Süo do Projeto Cl'('dlto espccial ·de Cr$ 4;;,371.034.9~, n, 3.179, de 1953, que aprova. a deci- concedidos aos funcionários da Se·
11. 3. 1,978-1\.. de. 1952. que dí~llÕ.e sô- II.pa:'a a·tend.er a. dcspes.us devidl\s ao sa.-o.. dO...TI·ibunal de. Contas, que re- cJ'ctana do l'efcl'idoTribul1al (Ato da
1Jl'e a ca1'l'eíra de t\gente Pisc:'!l do Loic\e Bl'asi1eil'l). cusou rc~istro .ao contrato celebrado 8-5-53). (pa Comi5sáo de l'"'inallç:J.S)'
l"~i!<)&st' d~ Renda e di out.l'llSl;:·o- N - Se~uncla discl1ssão de> Projeto cntre o 1Itlinistérlo da Agricultura e 4.4. - segunctadiscl1ssão do Projeto
Yldências: tendo parec~l'cs~ da Comis- n,· 3.041-A, dc 1953, que autori7a a Luis Alltônio 'r:Wares Silva, pau a n.·3,237, de 19ii3, que apl'OVa o cou
r ~() d~ .c~ns.t\tuição e Justiça peh I abertl1!'n,lJ~10 Minlsté~'io da Afll'lcul- i1'l'igaçáo agricol~ da p~'opl'iedade de- trato Iirmado elltl'e a SUllel'intendéu~
c"mcít:lCIOnalidnde, co U1~menda. c I ttl!'a. do. crcdltl} espeCIal de ....... , nonlluadn. "Para:so", sItuada à mar- cia das Emprêsas IncorlJorad:ts no Pdo~
l'e<::\a:·3.~i'\O de voto do Sr. Tal'SO DU- Cl'$ 3.000.000,00. a fnn de atender !lO gem do 1'10 19nraçu, no Município de tl'illlónio NaciOllal e a firma Vaveroy
tnt' c.llnl. sllhstitutivo da co.n.üss~o de IlllagamClltO d::rsdc51JeS:lS conl. a reall- Pnrnalba,' Estado do Pinu.i. IDa .'CO" Sociedade Indústrias F1'i~orific,\s Li.~
[:el"v1r;1J Público Civil e, com emendas.a:;oão, nestn Capital, da ConferêncIa l1liss~o de. Tomada de Contas) .- mitada pllra ampliação das in3tal~.
a' Ol'.~feric1o substitutivo, Aa Comlss~O :Muncti~l d, EI'el'~i3, (Substitutivo da 35 - segunda discussão' do projeto çóes das indústl'ias do Irio na Ell\IJre~
ele Fil'anças .(Anexo.o Projeto ntunc-I C<'''lissi\o de Finnnças), n." 3;190, de .1953, que mantém a de. sa de Armazéns Fl'igOI'íficos à Ave~
1'0 1. ()jt)-IC51J , ' ::;5 - Segunda (]is(~ussão do Projeto cis§.o do. Tribunal de Contas que ne- \lIda Rodrigl<es Alves 433-435, nesta

13 --:- Primeira dlscuss~n do Pl'O.ieto n,o 3,Ofia-A. de 1953. que autorL~a o gou registro ao eontrato eeleorado Capital. tDa Comissão de Torullcl.a de
d~ Resolução n,· 371; de 195;1. que ou- jP.odcr E~,'!eati\'o_ a abrir! )le10 M!ll!S- cutreo Ministério da AgriCultul'a, ea Contas). .
tClriz3. a Mesa da Cantat'a dos DepU-I terlo da Educnçf1o. e Snudc. o Cl'ccllto fu'ma Geraldo Duarte Passos, parn 45 - Segunda disCUS3á() do Projeto
hdos li realiZaI', pelo saldo. d:l. verba ~:;pcci:ll de ~rs 1'0,7!lO, COO,OO, destina- execução de o~r~s na Inspetoria Re- n," 3,23~, ele 1953, que lIlJrova are
do 5uhsidio,' o pagamento das des:~e- do no SerVI,I)' Nnc\onal c1{) MaUrla. ~ional da Divisa0. elo Fomento da 1'1'0- liOlução do Tribunal de Contas, que

,83,3 relaclol',adas no balancete da re· pn;'l\ comhate à malária na Anul- duçá oAnimal, em GolÜllia.Estado:de denegou registl'O ao têrmo aditivo dó
C~U:\ e despesa da Secrctaria da cã- zônia.. Goiás. (Da Comissão de Tomad:l. de COlltrllto celebrado entre o Millllit,jri[).
l1iau relativo ao mês de Abril .de :!6 - Se~i.lnda discussão doPro,1eto Contas), ' . da.~elucl1,ção e .Sa1ideea Irmaudada:
195a,·(DaMesa).. n,o 3,075-A, de .1953. que autoriza o 'a6 - segunda. discussão do Projeto do santissuno Sncramento da Caude-,

U - DIscUSsão llnlca das. emen- Poder Exeeut,ivo aabl'lr,. pelo MInis- n.· 3.191, de 1053, qUe .mllntéma de.- Im'ia ;parll. funcIonamento do Instltú~"
das d,) S~nadn no ProietÇlll,9 L:!61-B. Itério da Edu~a~iio e .Saúde, o cr:!dito cisão do Tribunal de Contas que re- to de Leprologiado Eerviço Nacio1\~
d~ 11148, que dispõe sô!))'e a 0l'c.;~nI7a- especial de Cr$ 7CO.000.00, pam com- .cUso Ul'cgistl'O ao contrato celebrado de Lepra dó Departamento de ,Saúde.,.
cão sindical: t~ndo pa':'ecer da Co- plctar o DMament) da subvenç1io Ientre o Departamento dos Correios e no ,cspital Frei Antônio,. da referida. ~

iní.SS~". de Le~islacão .Social favo:'.ã. a. IlHal ao Instituto Histórieo. e. oeo-

I
Telégrafos e a Standllrel Elétrica ~ 1l'Ilul.l1dade. (Da. conlissão de TolDa·

"clãs de ns. 1 - 2_ 3 - 4 - 5 - gráflc~ Brnsi,leiro, "OS têrmos da Lei A., para fornecL'Uento de mesas de da. de Contas).
O· _ 'I - 8 - 9 .,.... 10 - 11 12 - 13 n,·1. 778,-de 2a ele .Dezembro de 1952, contratos e exames. (Da Comissão de 46 - segunda discussiío do Projeta
_ 18 -17 - 19. - 20 - 2l- .22 ...,... (SUbstitutiVO.da Comissão de Finan-jTbmadade .contas). n.' 3.247, de 1953, q.ue. lllll'ova O,COII~.
23'- 25 - 27 - 28 - ~9 --' 30 - 31 ,ça") , ,', -, 37 - Se~unda discussão cio Proieto .trato celebr:tdo entre o Departamellt()
_ 32- 33 -34- 35 - 36 - 37-1 27 - Segunda l'tiscussão do ProJeto In,. 3;192: de 1953, que aprova o. coo-.' dos Correios,e TelégrafOS Ua. fh'ma.
3S'-3iJ _ 40-.u - 42- 43. - H 'n.· 3~IO~.A. de -l953,quc' nutorlzll o tI'ato celebrado elltre .".Ministério da PirelU S, A. - 'CompanhJll Indua~
e "5 e c:ontl'~l'io h denso 4- 14 -I Poder Exec,.tlv(). a- abril'. pelo Mlní~· IA'l'rlcultlll'a e a Construtora e Coo- trial Brasile~lI,çara o forI\ecilllcnta .
15' _ 13 _ 24 e 26. (1ntcritos os su, Itério da Educl\r,ãoe Sa1ide. o cI'éelito .sen'ndora 'Anlel'icanll Ltela., para exe~ de 24.1.744 qUilos de fio de _cobre com
Arouso Arinos, Robe.l'to Morena, Eu-I espedlll de Cr$ 14,000,00 IJarl\ pa.ga-

r

l CllÇão. de reparo 8110 Entrepôsto de alma de aço•. lDa COmlSSllO de TQ
8êbio' Rocha e Albf.'rto Bott.!no). rRe- menta do aux!lío coneedldo, noexer- Pesca do Distrito Federal. COa Co- nlo.da deConta81.
ouel'imento de aUdlên.cio. de . Comis- Cl.'ciO de 19;;', n" Hospital Virglllo Pe.: :m.I"8âo de Tomada de Contas).. 47 - segun.da discussão doP.rojeta

· ,a.o) rel1'a, de Barreiro, Estado de Siío 33 - segunda·discussão do Proieto n,· 3.:U8, de 19iiZ, que aprova o oon·
15'- Se~ndl\.discussãO do Projeto IPanlo. ..., . . n,· 3,.193, de,1953, que revoga a de- trato celebnldo e~ltre a Diretoria Re~

· 7\." 2 ,615·,~, de 1952, qUe .Irlclul a 28 _ Se~llnda dlseussão do Projeto clsãl)do Tl'lbunal de Contas que re~ glonal dOI COl'I'elOa e Telégrafos, nC)
E:.1Cola de ARronomla. da Bahia entre n.· 3.150, de 1953, que aprova o eon, Cll!OU registro ao contrato celebrado Estado de Pernambuco, e o sr. Jo~~
os C'ltabeleclinentol subvencionados· trato celebrado entre o Departamell· entre o Ministério da Agricultura e Feneira MarqUes, paraconstruçlio d,?
pela Unl1\o. (Substitutivo da Comis- to dosCol'erias e Teléfj\'afos e a fir· Francisco Alves de Oliveh'l\ e luamu- wn prédio destinado 11 Instalação, da

· lillci de lllrIucO:c!lo e. cultural. 1\11\ . Imoortadora Técnica Rio Mar Iher, para ' fins de '1l'l'lgação, DOII têr- usina, tipo.padl'ão, na Estação Rádio·
la -Ser,unita dl~cu!ll!lo do Projeto Ltda.• lll\l'a construç/io de d~tos sub· mos dos Decretos·lels m,. 1.498. de " Receptprllo' ele 'pÉluFel"1'o, 1111. cidade

n,G' 2.926-A, de 1953. que acrescenta tel'râneos e'uma linha posteaçl\o para de agOsto de 1939'e 3,782, de 30 de ou· de p.eêlfe.· (Da Comissão de. '1'Omadllo
narlÍp:rdo unlco 110 II.rti!;o '1.' da Lei lanp,amento de.·cabos. em ManlÍus, Es- tubro de 1941. (Da ComIssão de To- de Contas) •.
i\. '113, de 15'de Outubro de 1947, que tado. do AmazollllS. <Da Comissão de mada de Contas>. 50. -. Segunda discussão do Projeto
di8!lÕe sôbl'e o .Ministérlo Púb!lco. do ITomada. de' Contas), 39' _ Segunda dlseuslio' do Projeto n,· 3.251, de 1933, quellpl'oVa o.con·
Distl'ito Federal e . dos Tel'l'ltál'ios. 29 -'- Segunda dlseuss!o do Proteto n. 3 194 de 1953 . UI" mantêm a de- trato celebradq entre o ~pal'tamenta
(SUbstitutIvo da COlnissãO de ConstI- n • 3 151 de 1952 que aprova o eon- eisãO:do' Tri'ounaí'-~e Contas que re- Fede.ral de Compras e ~ 11rma Bying~
tu1cilo e JustIça)· . . '1 d' . C 1s' . I . . . 1 d ton" cla .• pal'a forneclmento ao S~·

17 _ Segunda discussão do Projeto trato cc ebrll o entre a om sa~ CU~ .,uleg,str ~ao contlato .ce eora ~ viço de Informação. Agrlcola, de UII1:
. $' 2383 A de 1952 que c la o 1ns- ExecutIva do 'Plano Postal TelegrlÍ entle o Mlnlsterio da Justiça e Negó. aparelno de tranllmlssll.o de rádio di.
~. " .' . r tico e a Companhia Predial de Tau- cios Interiores e a firma Construtora f li . D nilia- d' T . d d •
titulO NacIonal de Cinema, e ~á ou- b:J.t~ S. A" para a construção de um Senobril Ltda., para construção das as o. ( a cc ao e olUn a ,~.
t.raaprovldênclllA. (Substitutivo da prédio destinado à Agência postal Te- rédes de lÍiua, gá8, lUz e esgõtol pri- Contas).
Com\Sll~o Especial ~e Cinema, Ràdl~ lell;l'áfica de Tauoate, no Estado de mârlos e secundários lla Casa doAr~ 61 _ Segunda discussão do Projeta·
e Teatro). (Requelllllento de adia são Palil0 • (Da Oomlssão·de·Tomada mlntstrador.da Casa Maternal lIfelo n.• 3.252, de l~3, que aprova o te.
menta). . . de Contas) '(Inscrito o Sr. Ulisses Matos, na ciávea, Distrito Federal" (Da :;:latl'O do contrato celebl'ado entre a

.18 :.... Sejl'unda dlscusslio doProleto Guimarães).' Comissão de Tomada de Contas) •. . Dlvislio' de Obraa ..do Ministério da
n." 2.'15-B, de 1952, queo.ltera dls- 30 - Segunda dir,cuSs!ío do Projeto 040 - segunda d!scttssdo do. Pro.!eto Educa.ção e gaúdee a filma 'I'ed'!iCO.-,
pOllit-lVOll do Decreto"Lel n. o 3,200, de n.· 3.152. de 1D53, que mantém n de- n,. 3.205, de 1953. que aprova o eon- " eia. LimItada. PA1'1l obrllll comple-.
19-i-1941, que dlsp6e sÔbre. a orA'llnl- cis/io do Tribunal. de Contas· que trato. c~lebrado. entre o Ministério da mentares na Escola T~en1c~ de' Pe~
180010 e. llroteçlo da famlUa. (Suba- recUSOU reA'istro ao contrato celebrado Justiça e Negóeios Interiores ea C1a. lotas, no Estado. do Rio Ol'ande .do.
tltutt'lO da Comlllllo de Constituição entre I) Ministério da AeroDlÍutica. e F<!deral de Eletrleidade, para forne· Sul •. (0&' coil"lisSÍlo de TO,ma.da. '4..('
'0 Jl19tlçal <Anexo Projeto n.· 1.306- a ComPllnbra MoraIs Rêgo. S. A., para elmento de um Gabinete .RadiológIco Contas). . ' . '. '.
-1M2)," '. . e"ecuçlo~o servIço de.acabamento do' e1nstlllaçáo do mesmono:Sl\natõrlo 52.- segundadlscus~íio.do~roJe/;()'

'i la: _ ~l(\llldadl8cusalo dei Projeto pavllhil.o de ~ancho, naBllsc ,Aérea do Dlatl'lto Federàl.(Da C0ll118slI.o .de n.• 3.~, de 1953,que.aprova o, OOIl~
11•• 2,7'15·B, de 1M3, que autoriza o de Santa. cruz•. !P& eomluão de To- Tomada de Contatl).~ .. .. trato'e o têroloadit1vC) celebradO en~

.. Poder ZXeeutlvci a abrIr, pelo M1nI~-mada. de ContflL . 41.- sel(unda dlscusslo do proleto tre o Departamento .doa Correloa e
, ' têrlo do Trabalho. Indlistrla e Com~r- 91 - Segunda dlscUIIIll.o do ProJeto·n.· 3.215, de li53, que aprov,a ot~rlllo TeJéita[oa e a tlrml!' lI:ricson do Bruil

0.10.." o erldlto espec.lal de' , •.•.•..n.".3,1.11.3; de 1fi3'.'.QUe apr.ov.a o. co..n.-.·.Ide l\OÔl'd.O ".elebrad.o. e..n.tye.'.O-.Mlnl.- com.. ~rc.lo e,.1n.dultrlA S.' ,A." PIl'a'011 1,7150',000;00. pllra·u'detJPeJMcom~l'.to ee1ebl'~dQentre'J08u~ Martins térlo da, EducaqlC)e 'Saude.8 o EI· ool1Stl'~çioda prill1elra etapa da 1l~
..• maRutençlo,em ·1953,. C!&HOI~· li ~\IA:mulber T~res~ Martins'e ll'Pa~. ta.do ~e San 'pa,Ulo,.llara·ma~utençio ~ 181'ea _ tronllO.oelte'- entre a

',< ..... IIICClril\to fi dÓI port.1l·,je'E'I11l-' rend•.Naclon&1,reCet'ilnte, ',detApro~de le~r1os e preventõr101; no tea:- capital elo ~tallo de Silo Paulo. "
..... • • '. ~ ,-' •. ' . .' ,. ,r·<f

J j '-'
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fl!dade de.ClIJllpinll.6, JlO mesme E8- 1,:"31.0 celebrado enl,re a Diretor:" Re- que opina pela lUa eeuUtuclont.tlda- 1l1-.Prlmelrlt dlacUIIAo do Jlro!e~
tudo .. IDa Comí5~ão de TomllQa àe gional dos Canelos e Tel(,gmlos do de; fllyorànl da COI\ÚlllAode Belo- n." 2.1lO1-A, de 19l12. que concede um
COJltllS).. Estado de Pfrn~mbuco e o Sr. João nom1' li contrMló da Comlt8Ao de.FI- auxilio dtcr$ 200.000,00 110II alunot

63 - Dlscusfio única das emendns Ferreim MlIrqlles,para conatru<:ao da nançna, <Inscrito O Sr. l'lInio Cavai- d~ EScola Nacional de Enl!'enb~llD.
4'1& . Senado lIO Projeto n," 219·E, de Estnçáo Rádio-Receptora de PaU Fer- cllnti'. . que ,.fio /l, EUropa em vlaRem de es
::Ie5] , que dispõe sôbre a disposição ro e de residências para.. runcíonárlos ?2 - Primeira discussão do Projeto tudo e. propaganda cultural do Era
t:le eementes de trigo, porprocelll>o de rio mesmo loeal, (Do. corníseãc de To- n." L346-A, ae 19~I, que IJrolbe a mil- ali: tendo parecer contrárlo dI' Co
d~'olução: tencopareeer dacomissào mada de contas) • tança ele vacas e novilhas em todo o missão de P'!nanças com voto. I'w[ddo
de Ecol1omill 1avorál'cl às de na le 63 _ Prímeira discussão dol'l'oJ,eto terl'ltol'IOnaclonal;tendo pareceres da do SI', Leite Neto. (Inscrito o' Se-
:01. c el"1lrário a de lI,· 3. .• n,O g.264, de 1953, que aprova o con- oomissào de COI1StitUlç{lO e Justlça nhor MlIurlch) Joppertl,

M - Discussão única da emenda tl'ato celebradoentre o Departamento que opina pela sua. eonstítuctonauda- 82 _ Discussão prévia do Pr(,;ief.o
do S:nado ao PI'oleto n." 2.076-D, de Nacional de Portos, Rios e Canais e·~ de. com declaração de voto do Sr. pa- n.O 3,13e-A, de 19;;3. que garante aos
1[,:>2. que dispõe sôbre o registro de fÍl'ma Comércio e Indústl'ia Ne',oa. Li- nieí de carvarnc e contl'arlO da Co- runcíonárícs policiais, em todo " ttJ'
dlplomas expedidos por estabeleci- mltada, para fornecimento e monta- missâo de Economia. rítórlo nacional, estatutos :>róprl',s e
IJ10llos de ensino sUpCl'lol·;teudo na- gern do equipamento do Laboratório 73 - Discussão única do l'1'ojeto outrns I'ar,tag~n~; tendo parecer da
nCl:r contrárlo da <.:omissão de Ectu- de Hidráulica Exoerlmental, situado à n -. ' r.tas-u, de iseo, l1u senado, que comissRo de Constitu!çAn e Jmt.h;a
(JftÇi,o e Cultura. Rua General Gúrvão, no. Bairro do alterll msoosiuvos da Lei de ,o.ciden- nuaopína pela SUa inconst\tuci'mnll-

t5 - Segunda. discussão do Projeto Caju. nesta Capital. <Da comtssào tes do .J'rubalho: parecei' d..'\ Comissão dAce.
D." 846-A, de 1951, que concede sub- de Tomada de oontasi., de Legislrtçá& Social ravoraveí ao pro- E3 _ Dlscuss~o do ReqUl'l'iDlento
'Icnçãoanual ele cr~ L500.000.00 à. 64· _ Primeira discussão do Projeto IctO. Segundo. parecer da referida Co- n.U l.457. de 1953, cue convoca o se
l'ollcI:niea Geral do Rio de Janeiro; n." 1.471-,0., ele 1949, que dispõe sobre rnissêo, com SUbstitutivo 110 projeto nnor Ministro da Viação e ObrAIS Pú
tt:nciD pareceres, com substitutivo, da os díssídios coletivos de trnbalho. re- emendado em pauta, com voto venci- IlHcas. !JnrA. prestar eselareclmpntos
Comíssâo de Saúde Pública e da. Co- guiando o nrt.lgo123, paragrato 2." e do do. Sr. Nélson Cal'Oeil'O, voto em sõbre l\. consnucãnda Uslnll de Carj
missão de Pil1allças tavorável ao re- O· artigo 158 da Oonstitutçân Federa í : separado do sr ,Orlando Dantas e tiiota. no Est~do do Rio Grande. 60
feri(lo substitutivo. tendo parecer da. Coml~sáo Es:>cc1al deClnl'açao· de voto do Sr. Tenorío ,uI. nos t~!'1'nosdo artigo 54 da Conll-

56 - Primeira discussão do Projeto 'Resolução n.· 95-52', com sunstrtu- Cal'alcállti: parecer da Comissão dc 'lt"lc:io F0r1rl'nT.
IlY 2.618-A, de 1952, que prorroga o uvo ao projeto e ao de n," 924-48 'Pa- consnnncac e Justiça pela consntu- S4· - Discuf:são do RequerimmM
prazo de quc trata o artigo L" da receres, com sunsntutívo, da COmlS- cionaíidade do projeto. do SUbstitutivo ".0 1. 478. de 1953, que solicita n llre
Ler n,« B4i, de 3 de dezembro de 1949; são de constítutcão e Justiça e votos da Corriissâe de Legislação Social e da len~a d:> Minl~tto dRs Relações E>l
tendo parecer da comissão de COIl5- em separado dos Srs.Jose MarHi orts- emenda de discussão;pnreceres das \eriores oarn, em srssilo seeretn; Jlns"
l.JLuiçií.o e Jusliça que opina pela sua pim. Eduardo Duvivler e Gurgel do COlniS~ÓC5 de SlIúde PúbliCa e de Fi- tal' lnformn~õe~ Ilôh,.e cont.ra.toe e
1X';1sI1LUcionalidade. p li l' e c e r eom Amaral e da. Comissão de Legisla- nllll,as ta vora veis ao projeto originá- vendlls. clandestinas de monazita e ll
substitutivo, da ComisslÍo de Econo- I;ão Social eon1 voto do Sr. WellinlHon ('io do .Senado.Com voto em separado ·':1"olta,
mia e pnrccer, com emenda llO rele- Brandão. IInscritos os Srs. Munlz Ido Sr. Os\'aldo f'onseca, sendo.o da es _Discussão do parecer n,o l":!:!,
)·Ido substitutivo. da Comissão de Fi- Falcão e F:uzéblo Rocha1. :)I'imeirll COlnlssâo contrario a emen- 10 19M. que opina oelo al"Quí.\'nmmto
IJrJn'IlS. 65 _ Discussão do Requerimento Ida de plenario epal'ecer da Comissão 10 offcl" n." 40.1, da Comissão Exe-

57 -pJ'lmcil'a discussão do Projeto n,u 1,273, de 1953. que solIcita l\ coo- de DljllOll1p.cla consldcl'anoo-se moom- ~utl\'a til.' I.>efes:I da Borraehn. enca
Il.· 2.434-A, de 1952, que abre ,pelo vocação do Exmo. Sr. MlIústrn. da petente p~"ra opinar. 11ns.crito5 os 81'S ·nlnhAlldoo Boletim de tnCornla.ções
Mjni~~t'rio "a Educação e&!úde, o AerollllUtlcaa !Im de prestar (·!lcla- Aziz Mlll'On. Fernando FelTarl, N"elson 1'rilllcstrais da referidR COMiSSÃO, 1111

c~'édllO ~special de _cr$ 500.000,CO. des- recitnentos sõbl'e 11 operação de troca Omegna, Vasconcelos Costa, Euztbio ·,criodo outubl'O-dezembro do l\no de
l.mndo à il1sta1açao da Casa Eucli- de aviões a j:lto ingleses por al~odâ() Ro~ha P RObPl'to MOl'emll, ·n<o. '10'. ~n,.,.,i<s·'1 tlp F,r.nMmia'.
l1Jllna,em São Jose do Rig Pal'do, Es- orasUelro. (Inscrltos oS 51'S, RoDerto 74 - Segunda discussão do Pl'Ojeto es -Dis~ussão do Parecer n.O 1;;~
tarJo de Si\Q Paulo; tendo parecer fa- Morena, Ll.maf'igueiredo e AÍl?Illal"I n," 2,761~B, de 1953, que da o nome 1e. ,9~~, qlle o'1iM neln ll'JllIl'llmtnto
';01'6\"1'1 da Comissão de Educa.ção e Baleeiro). . Ide Washmgton Luls à rodovia Rio- 10 ofícle, fi" 13. de 3'·3.1953. li!' '!'rI
CllHul'll com VDtO vcncldo do SI'. Car- 56 _ DiSCUssão do Requel'ln:ento Petrópolis •{Inscrito o Sr, Ulisses mnnl Re~ional (\(l Tmbnl,!1<1 na 1."
los Va)adnres e parecer contrário da n." 1.338, de. 1951. que ISOllClla a con-' Guimnrães). "'M'~Il, 1"" 01'" .~""'.~ " • .,...,;,·,'~a (111
Comissão de Finanças com voto I'eo- ~ocaçl:o, DOS t.érmolS do arUgo 5'ld:l 75 - Segund:l discussãCl do Proieto ':rêdito sllplel'1entnr de cr$!C, :lfo~.OO,
cld odo sr. Osvaldo Fonseca. ConstItuição Federal e 174 do Regi- n .." 2,527-a, de 1952, que concede {'m refôr~o da Verb~ 2 ;.;.. Mitt~l"jnl,

53 _ Primeira discu5lião do Projeto mento [nteL'no do Sr. Ministro da Isenção de ctireitos at!UllnelrolS e.oe- Consi?nP.çfio X - Dil'prso~, S'Ji)f;Or.
:n." 2.9]0-.... de li?S3, que autoriza o Fazcnda, a fim de prestar m[orma- mais taxas para Ulll micl'o-ômbull ~j!!lln."ãn 77 -Al,,~uol 011 nrrpnda
:Polier E.-.:eeutl\'o a abrír o crédito e:;- çóes lSãbre os fatos constantes dos marca ChenoJet li ser importado dos l1l~l'lto (].! 1I.161'P.;S. do Anexo ?~ nl) vi
pecial de Cr$ 1.000,00\),00 para aten- itens nêle enumerados. (Inscrito c EE. ao, ]leIaS Missões FranciScanas "pilte ,..··oo"'r"to -;~l'al ()!ltT";~n If ,Fi
der às despesas com l1. III F'estl1. Na. 5r: Aliomnr Baleeirol • . • Ido Estado eie Alngoas,. In n 1.75i, CP ,~ 0.0 r""'~"'hrr'''e :952).
cionaJ do Trigo. a .realizar-se em Erc- 6i -'Primeira discussão do Proi~to, 76- Discussão ))I'(,\,ia do. 1'1'ojeto' (Da ('''rn'~o';o. rle Pi"",10"~1. •
chim, E};tado .do Rio Grande do Sul; n." 1A93-A, de 1951. que conceae ',bo- 111." 2 8n-A,de.1953, qur crla portos ,. p' RTlil '0\" 16 fTOR ''';~\ '
1.I':»do parecer !a\'ol'ã,'el da. Comissão no de Natal 1l0S lunclonarlos públicos \livres na costa .ol'3sileira para uso P;S~llr-~;;O n.o Pro:pto nO :l.lM. d~"
(](' Finanças. Clrls nposentados.aa União; tendo pa-

I
dos Est'ndo.s .con.t1'aIS e da outrlls .pro- !~.Ó,; ~t;!!'.esth1n aR.pcrltae f!X.I\. n.

59:.-. Primcll'a discussão do Projeto receres:da ComIssão de Constitulçáovldénrlns: t.endo pal'fcer ela Comls- OespeSa d~ tTlliéo ,,,ara o exercicio
D.U 3.~OO, de 1953, qUemal1t~m a de- e JustIça que opina pela sua constltu- 'são de ComtlttJi,~o e Justiça que opl- (I"..nofi~o de , o;~. Inllr.nmir·~C1 I'I~
cjriio do 'I'1'ibunal de Contas que ne- clonalldade e contrário oas Comlssães Ina pela sua IncDnst~tuC:Jonalldl\de. "'.in:1I1. C~~. - P' sess.'o - .TnSCl'itoS. 09
@ou rcgislro ao cOlltr:lto celebrado de Ser\'!~o Publico Ch'll e de Finar.- 7. _ ni~cl1ss50 única das emendns 3,'s T.r'tp ~,rto '- ~'i minutl'l~ -. se
entre 11 Seção de Fomento Agricola ças. (!Ilscr~lo o ~r. Roberto M.':,rellU' id(1 senauo ao prolrtt, n J 41)3-1, de V/;rino !,fnlCi7., R\1\. 8"nl.o1'. Mmri~T)~l\
do Estado dc Mato Grosso e o se- 68- Dlscllssao do Requcllmenw 1:948• =tue re-rula a liberdade de Illl- ;1;~;~". :T~;n rah~"~!'l..Tnlp.q ~(li.l1'\~
nhor Marcelo Mil'áglia. para execução ln.~ 1.363. de~!lb3~ que solICita, ~~s, prensa: tendo parerpl' da Comir.s.~o ':'" ,. ""'1'0 ~~:~"'~ no'n~ nl' • ~lip~
de serl'lços de complementação, equi- termos do artlbo ~~ da ConstltUlçao Ide Con~t!tul~iio e Jllsiwa ta 'loral'el às 't'. "':;pi~ C, ...Jca"tl. nilaC' "'in!o,
pllnJento e instalação do põsto Agro- Fedeml a eOllVocaçao do Exmo. Se- Ide OS, 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ p. ~,..l'" pf'·~"'·~. ~l;'1n'"~ "T:'-,t<,'''o,
Pfcuáno de "Rosãl'lO-Oeste", no mes- nhor Horaclo LlIler, Ministro !la. Fa·

l
_ 9 _ 1(1 _ :1 _ ]2 _ 13 _ 14 ~"o~'s Rorlrizllcl; e Al;;'erto Dee

mo E!'t:tdo. (Da Comissão de Tomada zendn. para prestar inlo1'maçoes ~o- _ 15 _ l~ _ 11 _ 18 _ 19 _ 20 t1P'o) ,
de Conta!>. ore o a,~~nto cons,~nte d~! Itens n,e!t'1_ 21 - 22 - 23 - 24 '- 25 - ~6 PR.Ol'OSIÇO~<: 1" '" 'I. A OEDEl'J

60 _ Primeira discussão do 1'ror;eto enUmel,IQ05. lInsClltO o _r. Alior.•••r _?~ e ,n ,. 0'1"1 r- "'" ~, rle 11~. 7 f' 27. DO DIA
n.U•. 267. de 1953, que mantém 11 de- BaleeU'ol.. _ , 73 - Pl·!m,..:ra d!scuss?o do pro:cto '" _ .
cisão do Tribunal de contas que negôu 69 - 1)lSCUSSaO do Pal'eccr n.o 1.3, In" ! H12-I\, de 1931. cue nlrlbul prer- • 1 - Pn'~lell'(l o!'"·'us.~o ~,.. 1"'·C.-Ct.il
tcglst1'o ao contl':lto celebrado entre a de 19:>3, que apura l\.& acusa;;bes le· i ro~nt.ivf1S cl~ Contntln"es ao~ tlí!J1o!l1a- r,e !1'c-.o!llrpo l', :l8~. de 19:,3. r;t:e t'~~ .
.seção tia Fomento Ailricola do Minis- Ivantada,s em tÔrllO do proce$os de en- Idos em 1948-1949, de !lc~rrio com o t"t"r'", nn~ n'''''~?''''nr!''s da S~e,.(·tr.n't
t(,l'io da Agricultura. li o sr. JOSé Ber- eamplIçno da Leopolwllll Ral1w:lY e Idisposto no Derreto n,o 8.191. de 20 Ida C~I',:Jl':J rl~" J)""!Ttn()"~ o (;;'''··11'
n:J.rdo Júnior, ll~rn e>:ecução de ser- lIB causas que a de~erllllnnram '1.?a de nO\'embl'O d~ lP45: tendo parece- ",,~ l"'t~. ".0 .'" l'""~,",nfn~ , • 3.' ".
vIço de C&m.Ple.mel1tação,eQU!pnmen- Comlssáo de lnquétlto - Resolu~l1o l.l·es: peln const.itu~ion~lidnde da. Co- :3,~: 11. e "~r~"""f'l '.D P 23 ,., ,. 'i
lA> e inst~la cão de cncl'giae1ctríca e n.O. 117-195~'. _ . , miEStlO de Conrt.it,ukr,o e ,jur.\.i<;l1. e' n." 1.765, d!' 1S dI" nezem bl'(l c1e ]!l!i~,
atR~teclmcnto de ãgua no pô5to agro- JO -;;, DlseUSsao pI'évlA C!OPl'Oleto Ic011trál'!o da Comissão de Educação e IntlP "('r'11cd~ RboM ,'~ fl,.."· ...·ih~oi~ Iõ"'<
pec.lll1ál'lo de. Cáeel'es e instalação de n. 1. '64-~, de. 1952 Cart. l,ul. queI Cult.ura. . . , . I ""1'1::r!~l'e!.r.11'1. d,"'. Pn~"rFvrf"'H~n (1,\
lJ)Aqulna 5110 pé~t" de Lever&.er. no conce~e PCln11SSÜ.o para tl"l\~lhnre~ll. 7.9 _ Pl'llllelra t1;~cussno. .do proletcl'-'''''::,) r r:'l~ .T~lr'.~<".IO~: .. I~ !,fr::;l.
Estado de M:lt,o (Tt'osw. IDa ConlÍ5- labl'ic~a.~ OflCIllFo.S aos m.enOles 11 P~I-, n' 1.227-A: !lI' :95" (:ue dispõe sObre 2 - Pl';~10l1'n t""o....~r'l ""l p,·~·"t.,.,
~lio de Tomada de Cont"s) til' de 12 anos de. ldade,telldo pai e- 'l. ('.xport:lçf:o ele pedrllS preciosas el e!~ I;'r~"11"~'1 ,.,.' 3&4, (te lnS3.NIP .1'11-.

.. ' . " ~. cer . da ComlSSão de ConSlltU1~floes~mH)l'eclosas: t~!1(Jo p~rCCfrE's: tlr1a"""'im n.. 1"1'1~\~"Rt·;~. c". Sro""h"h fll1.
61 - Pl'lnlell'a OISCl1SsaO do .i'.rojeto JUstiça. que olllnallelB lnConstltuclO- ~on5tltl1cionnlldnde. da. Comissão. de II:;iiml11'a !los· f)~'111t·rln~, ~ r)'l ?h,.ill.·

n." 3.282. àe ]953. que r.pl'ol'a o' con- D~)jdade ~o artigo L" do Pro.Jeto 1lns- Const.jtu!~~o e JllW~Q. com voto "el}_.1 ~f'~'·:"I'. a. re,,'~a'· P.êl'~ r'''' "."~,,~".~
tmto cl!le~rl1do entre o Departamento cntos os Srs. Rob,:rto Morena, Vlelrn c:do li" Sr Oolor dt' .A!1tlratil', econ- i ·,0,1"'" ~j1. Y"··"er"'~""', l'~!'""""'" ".0)'"
rlos CorreIos e 'I'elégrllfos e a firma Lins e MtI~lZ FI\JC:10 1., tl'-rio [h . "nmi.'sFfl r!p p'o"'''n,...!~ . nf'~'~'·lnn'Pl'1'o. (1" "'.'~"" ('., "''''·''·'''fl
"Dnwag,. SocledAdf'! Anônima de co- n - Primeira .dlseussão. do Projeto 80 _ Primeira discusr.50do· PI'O'.et,1) ~""""o'·~ .. " :> r.,'."~/"r~" h "'rl'
mércio IIl~t'rl1nclonnl", pnra Al!uisicfto n,~ 1.2?7-A.de 19b1, que t'rla em Mil- n·':1 54C-;\. ele ;9~2. ',uÍ? considrl'n dp "."r~ f··", f'"tlld n "'O~, 1'. .".., p..,r"."~
(le 1111asn:.~('1lIna" rip imprlm!" so108, ceio, CnpitaJ do Eetado dlll AJn.go(l.s. l!'illdndn . ..,ú1:l1icll li. f.""l1rinri\n p."ne. ,i, m('r"''',''l1'~'·i)l'' ,'I' r:r~3~ no~ f'~·, _

rDI\ Comlsslio de Tomada. de Con- um .Entre~llto ~Tlp;orttlco. clcstlnac:1o rfnE"nt!" d(l~· ,,;prvidm-PR .(/1\ Ar~('M' lil' '·""1 lJr~h'I." r'-. \,rnclmclltot énl!lClI
tllsl.. 11 eonset\'a~an .008 produto! da pesca; ~vfl1rinl'll ~ll. TII111. l'Il1S (:ohr~r.: lfor"" ClllTn m .. r'"'n I· '

62.- Pr,lmeJrn rJiscll~e~(\ ClIlPrn'p!r) tendo pnrecl'res: da ComiS8ào de flnJ:'ec('l' pontrárin .ria Comjlllliío de Lf'1'M;tll-foe e seullc 1I0S' H ml-
n.O 3.2&3. d~ 1953. uue aprova ocon- Coml85llo lle Cor.etítuiçllo • JWitlç& r:oDI:1(,ltui~iio e JUBtiça. ... "1",,
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Alfredo aa·'

- PIes

Aurea ae Sa.-ra>

de Revisão do Códigc

Comercial

Ferreira de souza.
AloysJo de Carvalho.

JQáo ViDasbôas,

JOIl-Quim Plr~.

A1bf'rt,;t PllSllüalln1.
A ~tÜlO \Tlya..'Qua.
Antônio ·Bayma.

Secretério - Jol\o
vaseo de Andrade.

},1""so de Ca.nalho

Dario cardoso.

FranciSCo Galolttl....
An~io Jobim.

Oamtlo Mérdo.

Carlos Líncenberg;

oiocomn Ca~oso.

AntOnio Bavma.

Bernardes FllhO.

Mare&ndes FIlhO.

Olavo oUvetra •.

Domingos Velasco.

João Villasbõas

seCTetãrrc 
Rii~o.

Mcllo V1inna - presidente.

Olavo Oliveira - Relal.o1.

DaMo carà<JEQ

Anisio' Jobim.

oamuc MêI'cio.

Clocomir carnese.
Ivo d'Aquino,
A~:rf'do -Neves..

~ - ClOdomir Cardoso - Vice-Frt..
simte.

Especial para emitir parecer.
sõbre o Projeto de Reforma
Constitucional n.? 1, de 1951,

:I - Ferreira de Souza - ·P.elat~

Geral.

4 - Attlllo Vjv~qUS.

.5 - Yictorino Freire
Secretário - 'Joã-o l>.lfredo :.;ea.

rascc de Andrade.

~ 17

I
Vice-Presidente Especial para Estudo da con·

cessão' dos Direitos Civil" ~

Mulher Brasileira.
Mozart Lago _ Presidente.

Alvaro Adolpho - l1ice-Presídenf.e

João Villasbôas.

Gomes de Oliveira

_'!.ttllio Vivacqua.

Domi~ Vellasco.

Victorino F'l"eire.
,S8{.'1eiário - Nínon Borges !:%l.

Economia

Serviço Público Civil
Prisco dOI! Sant~ - Presidt'1lte.
Luiz Tinoco - ViCe preslClenta

Vwaldo Lima.

Mozart Lago,

Costa Peretra,

SeeretáTlo

FEDERAL

I
Pel"elTa Pinto - Preside~le. 1

"~::;~.::~-- '~-"'~j'
J\'lIln Leite.. -
Euclides Vieira. I
Plínio Pompeu. I

secretário - Aroldo Morelr'!. I
Reuniões às quintas-feiras.

, Especial
Segurança Naciona, I

Pinto Aleixo - Presidente.
onorre Gomes - Vice-presidente. I 1 - Alexandre Marcondes FiJ.l10 -
Ismar de Góis. Presidente.

" Afagalhàes _Baratá.

Silvio ~o.

Walter Franco.

Roberto Glasser - Substituído pelo
8...:ador carlos Lind€mberg.: I

Secretário - Ary Kemer. \i€iga I

de Castro.

Reuniões às segundas-feiras.

tegislaçãõ Social
1 - Carlos Gomes de Olive:ll"ll

l?residente.

2 - Luiz Tinoco 

2 - Othon Mader,

-4 - Ruy Carneiro.

li - CJcero de. V'aiconeelos.

(! - Hamilton Nogueira.

7 - B:erginaldo Cavalcan~,

Secretário' - Pedro de Carvalho
Muller.
Auxiliar _ carmen Liki.a dE

Holanda cavaicantl.

l' Reuniões às segundas-feiras. la Jli I
ÍlOTa>'

RESOLUÇÃO
N.o 8; de 1953

Senado

Presutente.

Vzce-Pres2(jente.

Redação.

SENADO

Saúde Pública

Re!ações Exteriores

Fedeml, em .25 de Junho de 1953

JoÃo - CAFÉ FlLl>O

Presidente do Senado Federal',

Bepublicado pof ter sido publiclUio com incorreções _

Transportes. Comunicações
e Obras Públicas

Levíndc Coelho 

Alfredo Simch

Prisco Santos.

Vivaldo Lima,

Durval Cruz.

1 - Clooomit Cardoso - Presidente.

~ - Joaquim Pires Viee-Prcsi
dente.

Artigo único - Ficam ·assegur:ldas a Oscar Alves da Silva, Continuo,
classe J, aposentado nos têrmos do.' ~.rtígo 1S!, ítem 1, § 3.". da ConstitUi
çâo Federal, e pela Resolução n.o 17 de 3 de Novembro de 195{J, do Senado
Federal, as vantagens do cargo de Auxiliar de Portaria, Padrão K, em
conseqüência do que lhe contere a Lei n.O 1.156 de 12 de Julho de 1950,
ccmbmada, com os artigos 1.0 e 6,· da Lei n .• 2'38· de 8 de Junho de 1943,
alterada pela Lei n,> 615 de 10 de Fevereiro de 1949, revogadas as dispo
sições em contrário.

Faço saber que o Senado Federal ".]:)rovou-nos t~rmos do lU'tigo
letra n, do Regimento Interno, e eu promulgo a. seguinte

3 - Veloso Borges.

4 - Costa Pereira.

S - .~oysio de Carvalho.
Secretário - Glória Fernandlna

QUintela. meíra ,

AlIXiliar - Nathereía Sá Leit.ão. Rf'UnlÕ€$
Reuniões às quartas-feiras, às 16' norae,

horas.

Mello Vianna - Presidente,

Hamilton Nogueira - Vice~Presi-

dente.

BernardesFilho

Djair Brindeiro.,

Ferreira de Souza.

Geórgino Avelino~

Veloso Borges (*).

secretário - Lauro portella.

Auxiliar _ Eurico Jacy AuJer.
(*) Substituindo o Sr. Novaes

Filho.

Secrctlirio - Aurea de BarrOE
Rêgo.

ReuniÓ€S às quintas-feiras, as 15
horas.

1 Comis<;;ôpc: P",:,,~,.'-'<:

1---------------------------- f Especiar para emitir p2trece-:

27,sôbre o Projeto de Reforma
Constitucional n.!) 2,áe 1949.

Euclydes Vieira - Presidente.

Onofre Gomes - Vice-Presidente.
Alencastro· t>uimarães.

OthoD _Mãder.

Alltôn!o Bayma.

Secretál"lO - Franclsco Soare~
Arruda.

Ui R&uDit1e8 àS qua.."'tas-fell'as, àa
thtJEM

Marllia

Ma.-cond€$ FilM.
Aitrf'éo .Neves.

- Vespasiano Mar-

'--
Educaçãl} e Cultura

Relação das Comissões
Diretora -,..

S.U secretário - Francisco Gallotti.

4.° Secretário - Ezechia!; da R<.çhl/.,

1.' $Ilpler.te - Costa Pereira.

2." suplente - Prisco. dos Santos.

Secretário - Júlio BarbOs&, Di
retor Gera.! da secretaria do Se

. naco ,

Anl8io Jobim.

Attilio Vivacqua

Camilo Mércio.

Clodomír Cardoso (0)_

Ferreira ~e Souza.

Gpme:. de Oliveira

Joaquim Pires. .
Olavo Oliveira I' O).
'l'.aJdemar Pedrosa.
('1 subSUtUloo pelo Senador Luiz

TmOi:C.
~OO) substituido pelo senador Car

los Saboya.

Secretário - Luiz carlos Vieira
(la Fonseca.

Auxiliar
AmandO.

Reuniões as quintas-feiras, às 9,10
horas.

Constituição e Justiça
, Uario Cardooo - Presiàetlte.

• Aloysio de ..carvaL'lo - ViGe-Presí·
aente.·

Ç6missões Permanentes
Finanças

1 - Ivo d'AqUino - p!'csidcnte.

2 - Ismar de- Gôis - Vice-Presi-
dente.

! - Alberto Pasqualíní,
4 - Alvaro Ado1ío \.).
5 - Apo!onio Sales.
ti - Carlos Lindemberg.
7 - Cesar ·Yergueira.
a"- Domingos Velasco.
9 - Durval cruz.

10 - FelT·eira de Souza.
11 - Pinto A!elXO.
12 - Plínio Pompeu.
13 - VeiOS\) Borges.
14 - Vitorino Fl"eire.
1~ - Walter nanco (").

C') SUbstituido interinamente PeJo
Senador oícero de Vasconcelos.

C") substitUido interinamente pelo
Senador .l:;aq= Pires.

Secreárlo - Evandro Vianna, Dire-
tor de orçamento.' .

Reuniões àSqual'tas li sextas-feiras,
às 15 noras;

Presidente
1,0 SecretáT.Ío

2," seeretário
~ms.

1 - Flávio Guimarães· - Put,uien.te.

2 - C!Cero de vascoooeJOlS - Vice-
President-e•

3 - Arêa Leão.
4 - Hau',J.lton Nogueira.
S - Levindo Ooelho.

secretaTlo - João AJfreÕ<' Roa
vasoo de Andrade.

Auxiliar - Carmen Lúea. de
Holanda CavaleanU.'

Reuniões áS· QUartas-feiras. u
horas. .
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!tas das Comissões

Especial de' Reforma do código

da Processo Civil
1 -.Joao Villasbõa.s _. PT~idente.

a ..... AÇtillo YivacQ.ua - Vt~-PTeSl'

l1eni.e.

i - Dario Cardoso - Relator,

~ecretaTlo - JOse da .suva Us

bOa.

Au.tilia7 -" carmen Lll.::ia
RG1a.nda Ca valcant1;

aElun:lõll6 âIl sextas-!eiraB.

awaa.

E~peciai lie Investiga"ão sôbrel Metr~, firmada em PUlS.' m28-3·1-8~, ~~J!lal".!OSd~g;((é~;;~d'• p~ii~:"nh;'~nh~r-hSe~retind;ó::'~' ..
. ~ .... • , que e aprovado, . â,íit, que, apols dé .."lOva a, se... M- ..:.. e o a ,onra e en'har a l1GSSIl

'as concessoes materiais das Nada mais havendo a tratar, eneer- slnada pelo Sr. preaJ,.dente..,.,,;,. ;E!lgelência, a f~ de oue. se digaS.

f I ~ d J t' d O' ra-se a reunião Iavrand oeu, Aroldo -6ENPA DA OO~AO rift . SUBlnetê-Io à consíderação do Senada
nata açoes a u~ l~ll o 15- Moreira, Secretário, .. a presente Ata . ~.. SAÚ'DÉ :Pt:í':S1.k:A .~ ".. 'Federal, o Projeto de LeI n.o 1. '134-B,

trito Federal e orgaos rela-lque uma vez aprovada, será assí..nada:~. .;jo.~' da. 19&2. da Câmara dos Deputados.
.. • .' .. . eló Sr. Presidente. ..". ".,t-"., Emenda n." ;t c''í'<i..' '',' que. autoriza ? .po.d!!r Executivo a
cícnadcs, ~. p ___"", ,. O art. 1.0 e O § 3.6 dó Projeto de LeI .abru·, pelo. MInIstérIO da Justiça <5. 1 Comissão de Transportes da Câmara; n.O 15, de,1953, passarão a Negócios Interiores, O' crédito especial
~o ITJaDna - Pr~ . . _ • .' ter a seguinte redação. . de Cr$ 44.469,00, para pagamento de
.' __ o Comunicações e Obras Publicas "Art. 1.0 As .Escolas de Enfermagem abono de Natal aos prímeíros-tenentes
~~.:.JO!, R,rator. _ e de Auxiliares de Enfermagem, orí- do Oôrpo de Bombeiros do Distr!.tiJ

. ::>.a REUN!AO, EM: ~4 DE JU:!<"'HQ cíais, reconhecidas ou equiparadas, Federal.
~.VW~. .DE 1903 poderão, a titulo precário e durante o Aproveito o. ensejo para renovar a.
~~ As 15 horas. na sala de leitura do período de l{)(dez) anos, org~nizar Vl!ssa Excelência. os protestos de
.. ' Senado Federal, reune-se esta Comis- cursos Volantes para preparaçao de n:rnha .elevada estima e.dlstn;ta :;:on-
~"'l.o VllWbOllS. são, sob a presidência do Srã Euclydes aU~l1iar~s. de enferm~g,em, os quais sl.d~raçao. - Ruy Alme'!da, 1. secre-

- , . an Palmeira. Vieira, presentes os srs, Onofre GO-! serl!-0 .dírígídos por médicos ou enrer- tarlO.
secretário - Iv mes, Alencastro Guimarães e Antonio i meíros, PROJETO DE tEr DA CÂMARA
:.4uxlliar _ Elza (l. SCbrOe~ Bayma, deixando de comparecer, com i § 3.°._ 9.ensino dos Co/sos Volan-

justa causa justificada, o Sr. Othon tes sera mínístrado por médicos e en- N.o 152, de 1953
Mãder, ferm.eiros, respeitada, contudo, a pro- Autoriza o Poder Bxecuiito IZ

Após a leitura e aprovação da ata porçao de um enrermeíro par-a ll~ada abrir, pelo Ministério da Justiça
da reunião anterior; o Sr. Presidente grupo. de l{) çdez) alunos, tra~~ an- e Negócios Interiores, o crédito

Parl'amentar de inquérito sêbre lfaz a seguinte distribuição: do em tempo Integral no curso • especial de Cr$ 44.469,00, paTa:
II - Ao Sr. Onofre Gomes, o Projeto O pagamento do aqono de 'Natal aO$
de Lei do Senado n,« ~2, de 1951, quej71.a SESSÃO EM 29 DE JUNH prtmeiro-teneneee . do Corpode

Õ dmento dispõe sôbre a execução de obras con- . DE 1953 Bombeiros do .Distrito Federal.
tra s sêeas, nos Estados Nordestinos; O Congresso Nacional decreta;

Ptanclsov. Gallottt - Presídente e o Projeto de Lei da Câmara n.O 110, Oradoreafnecrltos para Art. LO E' o PodetExecutivo :l'hto-
~za.rt Lae:o - vtce-Presidente. Ide IS53,que autoriza o Poder Exe- O Expediente rízado a abrir, pelo Ministério da .J~-

cutívo a emitir,' pelo Ministério da tiça e Negócios Interiores, o crédito
l!illo Leite. Viacão e Obras Públicas - Deoarta- 1.0 Seno Ezechias da .Rocha especial de Cr$ 44.4~9,{)0· (quarenta e
LandulPho Alves mente . ~os Correios e Tewgr,:fos - 2.0 Seno Assis Chateaubriand quatro mil, quatrocentos e séssenta a

uma sene. ~e selos come!U0ratIY,?s do 3.0 Seno Mozart Lago nova cruzeiros), para atender. ao pa-
Mario Motta. 1.0 centenário da fundacão da CIdade 1;1, o Sen Ivo d'Aquíno gamento do abono .de Natal, a que sa

_ Lauro POrloel1ll. de S~o ,Tosé do Rio Preto ~ Estado '5:0 Sen: Domingos Velasco refere a Lei n.o 974, de' 17 de dezem-
Secretririo d~ sa oPaulo: , .' _ I oro de lS49, aos primeiros-tenentes do

- Ao Sl'. A,encest~,: GUlmara~s,.o AT1\ DA 70 a SESSÃO EM 26 Corpo de Bombeiros do Distrito Fe-
Projeto n.O 101, de 1903. que dlsnoe.· Ideral
'ôb~e a duracão t: condi"?e~ de t~a', . DE JU NHO DE 1953 Art' 2.0 Esta lei entrará em vigor na
balh« da categorta . nrofíssíonal dos 1PRESID~NCI'\ DOS SRS' CAFE data de sua publicaçã,?, revogadas ali
'ler~n",,-n~o,s :e o p,.o'et,~ de Decreto I PILHO 1 PR ....SIDEl\'"TE· ÃLFREDO disposições em contrárío.
Le'ríslatívn nO 32. dp. 1902. I"ll'le anrova ... , \ "-. P ~'. . ÀS comissões J.e constit1ji~ão ~e
'J tP'l(to da Convencão nO 9Z. relativa NE~ES, 1.0 SEC.•ETARIO E M~R- Jusüca e de Fmanças.
ao ?lo;arnent'1 da tri~ularão a bordo. CO:NDES FILHO, VICE-PRE",I- Rio de' Janeiro, em 17 de junho de
adota"a em Gén""n: . DENTE. ' 1953. '. .'

- E. ao Rr A.nh',.,io Bayma. o Pro- As ,1430 horas-comparecem os Srs. Senl1orsecretano:'
~eto de Lei da Câ.mara nO !OO, de Senadoies: .. Tenho 'a honra de enviar a "'''liSa
1..953, eue concedé isencão de direU.(}sI Vivaldo Lima . "'xcelência a fim de que. se digne ~l1b-
de ílllDortacão à C'omuanhia de El!'- Waldemar Pedrosa ;;'etê-Io à consideração do Senado' Fe-
trici';a,ie do Hédio Rio Doe';. xm seM Anisio Jobim deral; o Projeto de Lein.o 778-C,de
':.,m. ~...!'lo Horizon. te -' 'Estado i!. " Mina.o ,\ . Prisco dos Santos 1951 da Câmara dos Deputados,que
kle.r""s, para material da linha .de Magalhães Barata exclúe da classificação constante. dct
transmissão e outros eauiuament.cs. . Antôuio Beyma Art. l.O da Lei n,0·121. de 22 de outubro-

Prosse;;uind:>. o Sr..Onofre GOJl)r Vietorino .Freire d~ 1947,' os m.unicípios de ·.Gu~rtJ!!J.0s,
de .li! seu.narecer fa.vorã,-el. Nua é al,'lro'ca, Arêa Leão Estado de S.ão Paulo, FlorlanopoilS.1!

do De~ .Com;.ssáo. ao J2!'oieta de Ui Mathias Olympio São FranciSco, Estado de santa. Ca-
do Sanado, n.o S• .lie 19a~. cu.. rezuio. Joaquim Pires tanna..

V 1, l0 emarNue e o .fJ;'eré' das madeiras Onofre Gomes. . 'Apro'reíb " ensejo para renov~r. li
:;rQ;;:ll'ias par aa constru,ão de janga- Kerginaldo Cavalcanti Vossa E,"<:celênoia os· protestos de monha
das. . . Georgino Avelino eleya,da estima e distinta' con.s}d~ra-.

, . o Sr. Antônio p."ymo 'l:'r~sel'ta. em Ferreira de Souza ção.· _ R?171"A.zmeid~.o SecretarIO.
.l.e11jn~<'l. paJ:.~cP" f~Vº~1t~r. ao 'Eroiet'" Ruy Carneiro

. j.:!e.:i;.J'i. ri", CêY.'.a::s.. n. o 69. de las3. Que Velloso Borges PROJETO DE t~ DA CÂM.\RA
Comissão 'de Economia ;lonce,o:' à Prefe.iJ"ra ;M~r.ici~l d~ AlJofonio. Sal!!s N." 153, de 1953

" . I 8amet... E,;;,tado do pag.. Isenc.~o de DJalr. BrmdeIro
1).' REUNIAO. EM 25 DE JUNHO todos. "5 tri);;nt:>s n.ar::t :I0!t; con.iW:ad". Ezechias da. Rocha . 'Exclue da classiticaçá.o constan-

DE -953 _.Diesel Kiel. . re"..ectIvoo' nert=es Ismar de Goes te do Art. I." da' Lei n;o l21~de :l2
,_ . . fde&tiru>dOS ao ser"ico d- fôrça e luz. Durval Cruz de outubro de 1947, os municípios

As .•a· .horas, na Sala de LeItura do I . A Comissão àprov~ o parecer, Landuloho Alves de Guarulhos, E$tado de Sáa
.3~nacw ,,'e<teml, ~eu~e·se esta Corr.,s- f Nada mais "asend" Que. tr'lt'ar~en- Pinto Áleixo Paulo, Florianópolis e São FTan-
;~o:o;S?'O pa freslde~Cla ,!-o Sr. Sefla dor I~",rra-S" a reu,nião da.qu~l..e~, J"'ran· Sá Tinoco . . cisco, 'Estado de Santa Catarina.
",e,~.!~ - lU;.O, pr~s.dent~, presen,es os LçiS!'l9 S03res Arrud~. Secr.l:orlO. la"1'o Alfr~do ~eves
:,:n!~.es S~nado.!!s Landulpho Alves, i a ures-,-,te ate Que. u",.a Vez atl1'ovada. PereIra PInto _ O congresso Nacional decreta:

.,a ~moc;) e Euclrdes VIeIra, aus.en-I S('rã. assinad" nela !C'r. Presidente. Alencastro' Gui~arae. Arr.. 1.oSao' e'''clul'd~s d
Q

cl-ssifi-
.es, com causa Jus'IÍlcada, os Srs. Se- HamiIton Noryue!ra . 4 ~ ~ ~

.•ado,es Júlio, Leite, Plinio Pompeu el ' _ • Mozart Lago o cação constante do Art. 1.0 da Lei n.~
.\S8'S Chate"uonand. . .. COmlSs.an de Saude Mello Vianna 121. de 22 de outubro de 1-947. os mu-

E' lIda e aprovada, a ata da reUlllao i . Pública LeV"indo Coelho uicini08 de Guarulhos, no, Estado de
_cnterlor. . .. I César Ve1'gueIro São' "'!tulo, Florlan.ópolis e São Fran-

o Sr. PreSIdente faz a segumte als- 3.- REUNIAO. EM ~'i DE JUNHO "Marconde,s Filho cisco' no Estado de 5antit Catar1na.
.nuulça·,>: . . . DE 195~' I Domingos Vela_ Art. 2.° Está lei entra~ã em \'!gor

- Ao Sr. Senador Euc1ydes VIelraj . Costa Pereira na. data de -suapublicaçãó, revogadas
, ProjeO de Lel Ja câmaran.o IH-53" Aos vInte l" cinco dias do' m€s dp Mário Motta t < i
rue cGn~ede isenção, de direitos de jjunho de mil nove~entos "cin"üent~ Flávio Guimarães as disr.osições em con r..r p.
mpOlta~ão e mais taxas aduaneiras" três. àS Qu'nz.e ]:wras. "'" Sala d~ Gomes de Oliveira'A Comissão de Segiurança Na-
;ara cidade Miniatura, denOminad:1['LeltUra.do Ser'ldo F:e"~ral. Sl):> a pre· Ivo d'AQuino cional.
Railwaylàndia", importada pelo lns- ;idêncie do 51'. Levindo Coelho,. Dre- Francisco Gallotti LEGISLAÇãO .CITADA '

..cinto Paulista de Pesquisas sôbre o. sentes os Srs. Prisco Ssnto~ c Vlv~do Camilo Mércío (41)'
'o'ânçer; lLima.. reune-se a: comi.....õ:o de Saude O SR. PRESIDENTE _ Acham-se 'LEr N.o 121, DE 22 DE OlnUERO

-, .:\.c Sr. Senador. Júlio Leite" o (Púl;>tica. :oei:<~"", de COT'"'narecer. norjpresentes 41S1'~ ~enadores. Have~do! DE19H
:'1"o;et,rde LeI da.";amara nO J40-o3'fffiOtIvO TUstlflcac.o. os S1's. Alfredo número le2'al.esta aberta a seSS2.O. 1.0 _ São declo.radas oMes
ue modifica dispositivos das Leis nú- l Simch e DUTvs.1 çruz, I Vai-se nroceder à ieitura da ata. Art, ~
{,er;:;s &ô. d e3 de setembro de 1947, e I E' lido p aDl:<Jv;,da: se,!, ob8ervações I O SR. 3.0 SECRETARIO (servin.do 'ou pOrtos militares de excepcional
: .ia., de 30 de ogôsto de 1954J, e dá L'I ~t." da reunião "nt~rior. . de 2.'), r.r0'3~c1.e à leitura da ata da importância para a d~fe~:t externa
:~ut;ati provid~ndas: e _ I Não haveria", matérJ-=l a. disr,dbUl1 0 jsessão ante~·lor. oue.. nosta em discus- dQ Pais•.e para csfins determinados

-::- Ao·Sr. Senador Landulpho Al,:es.9. sr ·?res.:de~te dã ? nala':ra ao Sr são, é sem de11ate .lprovada. no parágrafo.2", da Constituição Fe-
.'J Proieto de Lei do Senado n -o 13-.,3, r Vivalf1'1 L1ma. ('f-'~e a~::esenta U:lrecer I . ~ ·dera!,. os se~uintes. municípios: -Ma-
'lie p~oibe, por dois anos, a exportação1favor,h--..', com p.,menr'!'. "O proido.d"! O SR. 1.0. SECRETARIO I o'se- .náus. na Estado· !lo Amazonas;' Belém,

·.le "'"!'oz. I Lei .d" Câmara n." 19. ..~ 195:1. ",u,,: gumte . . no E.tndo do Pari; Natal, no Estado
O Sr. ,Senador Euclydes VIeiralêL~ispõ\)sôbre n e,,:,ino de enfennaliem I ,EXPEDIENTE do .Rio·Grande .do Norte:':Recife nc

·'eu parecer favorável ao ProJ_etc de I :1os. Cursos V~lam;-: . I" . Estado ..de .Pernambuco: . Sa.lvador.. na
JecretQ Le-;islatlvo n ..o.. 11~-o2,· que I PostQ. em di~eussao e votação. éo. T"?flClOS;,. o ~ L do . Est9.d.oda Bahia; N.!terói e Angra dg3

-!,proT!::t a C0nVeni:?dO Internaclonal.' as- tpa.r;:.e~r anrovado. .,: . _'" ..~ ,::A·Cil:n,·.. ,2. .d,.,s .De",u.;~ '"'.s: h de;Reis._ no .Estado do R.io de Janeiro;
~:tn'"}·J~· e,~ S~v-Te'5~ .em·S de Otitu~~i"i' dei Nada 'ha.-v-e-r_do ""'_:l,ls·rrU~~T'lta\"~ el"'-,'.", __ '1J'lO de Jane1rJ;.'~ em 1, ..d.e Jun o São Pau!o,Santose"Guarulhos. no
2~21", Crli~ rHGdificGu. a Couvençao dO'1" ......-:"g-~e a !"e"•.rr~!ãD. 13..:r~ni:::1.o eu, 'Au:rea I J.9 ...3.



Sábado 27 DIARIQ DO CONCRESSO NACiONAL Junho de 1S:3 6::1

PARECERESEstado' de São Paulo; Florianól"Olise
São Francisco, no Esta:do de , Santa'
-Catarina; Porto Alegre, Rio Grande,
Sarita Maria,. Guaratiba e Canoas, .no
Í!:st.ado do Rio Grande do Sul; e Co
'riullbá, no Estado de. Mato Grosso,
.. Rio de Janeiro, 22 de outubro de
j.947, 126." da Independência e 59,"
lIa República.

'.tituc.ionaisTransit6rias" dispõe, . DOi viç,:" permanecerão nas mesmas eon-
Iparágrafo 2,° oue:. . Idíções de .insegurança , '.

PARECER ."Os· de'mais extranumenn-ios se- I .E' essa anomalia que êste substrtu-
N.o 519, de 1953 râo mantidos na SItU2.ç~O atus...l, i tívo obJetlva, reparar, de ve~ que os

devendo, porém, o Executlvo apre- í mesmos mO~lVOS que determlna~'~m o
.' Da Comissão ~e Serviço Públi- sentar; no prazo de doze meses, idisposto no citado art. 23, justrncam,

. co Civil sôo1-e o Projeto de Le-i do nova codificação. 'regulando as sobejamente, o que aqui se estatui,
Senado n» 2, a:" 1951, cue-üupõe relações entre extranumerários e o porquànto com a promulgação da
sôbre a estabilidade do pessoal ex- Estado" , Constituicão não se extinguiu a classe
t1°anU1t2erário.. .- Através ·do· cue se comete ao E,::.::- GOS extranumerários.

Relator: Sr. Luis Tinoco. ,. , cutívo realizar:com case no transcnto O Ato das Disposições Transitórias
UI N,o 121, DE 22 DE OUTUBRO .Por despacho a. esta oomissao de i § 2." do art. 257 do Estatuto dos FUl1·, Iegislcu ocasionalmente para uma si-

DE 1947 I Serviço Públíco Cl'li!, é encaminhado cíonáríos, será 'desnecessário e contra-. tuacão permanente, criando assim co-
d claradas bases: ao nosso exame o presente processa~?, producente legislar no momen~o pre-I mo 'que um privilégio em favor de

Artigo }.O ,"7 São ;- e cepcíonal i'a fim de ,que nos manifestemos ~o- sente sôbre os extranumerários da certo número de servidores oeneücía
ou portos, militares e. x na Ibre o mérito da Blmellda de numero União, mormente por meio de uma cos quando outros em condições prà
i.rnportâncla para a. de.esa e:,te~ 11, de autoria do nobre Senador Mo- providência legislativa' como a atual. ti cimente idênticS:s, viram posterga
do Pais, e para os fins de~erm:na os zart Lago, e que encerra um substitu- em que se cogita ..cmente do aspcc- d'as suis justas pretensões por fraçâo
no parágrafo ,2.·, da C(m~t~tu~çao Pe- tivo ao Projeto orígmal, o qual, CO!110 to relativo a férias, licença: dispo- insignificante de tempo de serviço.
deral os seguintes municiraos: - Ma- a emenda n,s 2, f 01 reJe~tado p.or 111- nibilidade e aposentadoria. nao se r€- Releva acentua" que para uma si
:náus: no Estado do Am,azonas; ae- constítucíonal na. discussão prelímínar gulando os. n~memsos outros aspec- tuacão ermalle;;:te não se concebe
Iém, no Estado do Para, Natal,. no prevista pelo Reg1;neI,lto Interno. , tos das relações entre extranumerá-: uma sol~Çf.O de momento, com. dia
Estado do Rio Grande do Norte. Re- Realmente, em sessãode ~2 de ;nalO nos e o Estado. corto ainda ue nesse dia auspíeíoso
ife no Estado de Pernambuco; Sal- do ano em curso, o p1eI,lar10 aprovou Dêsse vicio padece a Emenda SU0S- ;;: \,' o qcretizact;s as as trações
~ad~r no Estado da Bahia; NIterói i parecer da d01l:ta com1ssado de CO't'~Ô'- títutiva, cuja rejeição, portanto, se ~';,m~"i~C~~nde povo : brasilefro qu.e'. ' E tado do Rio I tuíçâo e Justiça, julgan o cons itu- impõe . . _ _ •
e Angra: a.os !'e1s, no s t s e Gua-I cíonal a Emenda n,O 1 e considerando A ocorrência de poderoso e defínr- absolutament;e n.~o s.e coadunam com.
de .Janerro, Sao Paulo, ~an o . 0- prejudicada a Emenda n,o 2, .por ~n- tívo episódio superveniente _ 's, aprc- as medidas Q~ e,~eeça,'?' como a: .Gue se
rulhos, ~o E;st~do de S~o Paulo, ,FI _ tender estar contida no enunciado ca- vaçâo do' Estatuto _ comprometem em~nda Sl1b~st1t:,t1va VIsa corng: .
rlanóPOlis eSao F:anc1sco, no Esta quela. O Projeto, de sua par~e, e, tain- inelutàvelmente a sua sorte, Fmal1:1le!!oe, e oport.uno le";'-b!ar que
do de Santa Catarma; ~ôrto Alel1!e'l bém por decisão plen~ria, fOFa igual- 7. ,Nessas condições. a Comissão de J a d..eflmqa? de serv1dor. PU~:'CO da
Rio Grande. Santa. MarIa, quarat1ba mente. considerado ínconstitucíonal. Serviço Público, em a.tenção ao qnc.

1
Umao dada pelo SUb.stítutívo, • ora

e Canoas, no Estado do Rno Gran- Portanto, sUbs1ste. apenas a ~enua contém a Lei n." 1.7"11. e em especlO"lnpresentado,repro~uz, textualm~n•.e;.o
de do. Sul: e cor.U!nb.á, no Estado de In.O .1, subs~itutiv~ do projeto orígínal, no :' 2." do seu ar~. 257. opina, no 0,'SPOStO a respe1,o na. COnSt1tU1ç.a~
Mato Grosso. '. e sobre cUJo ment;o ora nos detemos. mento. pela reJe1çao da Emenda r ae 1934 que, em seu, art 170. ~, 1.,

Rio de Janeiro, 22 de ,outUbro, de 2, Visa· o SU.bst1tUt1VO:. ' .. _ Substitutiva. . lestatUla: "o quadro (lOS funcl€Jnanos
1947 126,· da Independencia e 59,"I a) a. assegurar a. eqUlparaçao ;tU- E' .o parecer. " , públicos· compt:eeJ?-d~ra. tod?s os q,l:e
da ReuúbJica, .1 tomática ao funclOnar.lO, para os ,e.e1- . Sala das Comissões. em de lunn.o Iexerçam cal'gos publ1COS, seja qual ,ar

RIo 'de Janeiro em 17 de junho de tos de aposentadoria. licenças, ~IS!?O- de 1953. _ Prisco dos Santos, Pres1- Ja f9rma do pagamento",
' ''53' Imbil1dade e férias,do serVidor pUbh~o dente. - Luiz Tinoco, Relator. -V,· . Apro\'ada a presente· emenda ·.SU.bs-
.- '. que completar 5 (Cmco.) anos de exer- valdo Lim.a. _ Mozart Lago, venCido, titutiva, far-se-á. por conseguinte, a

senhor Secretáno: c1cio de função de carater permancl1- _ Costa Pereira. justiça de, que tantccarecem todos
T h h de enviar a Vossa Ite; " UE SE REFERE O aoueles que, com a designação de ex-

en. o, a ~nra e di ne sub- b) a entender como .serv1dor pu- EMENDAS A ~ _ tranumerários mensalistas. diaristas ou
Exct;lenc:a, a .';111 d: ~ued~ se~ado Fe- DJfCO. quem exerça Junçoes ou carg~ PAREvER SUPRA tarefeiros, ou sob qualquer outra de-
~têl-lo ap C~ntS1ddere L

Ç
eO" nO 2462-C de publico. seja qual for a forma de pa Ao Projeto. de Lei do Senado Fp;l"ral t nomil"..a,ão semelh?,nte, exerçam fun-

"",1'a o rOJe o ,., Igamento' N0 2 d 1951 - 'b1' . tu nte1952' 'd C'mara dos Deputados que 'I' d' osto no item an- . , e ça? pu .le". ae na reza permane .'
" a a , . ' b ' c) a ap lCar o 1Sp , . " seia qual fora forma do pagamento,

autorIza. ? ~~de~ Exe~ut:vo a a nr, terior aos e::-:tranumeranos da Un,ao .:EMENDA SUES:rrXUTIVA pelo Tesouro Nacional, ou não, ,.
pelo M1msterlO da V1açao e Obrll.s que, ~or ma1S de 5 IC!nc.o) .anos, te-... N0 l' Rio d", Janeiro 20 de' abril de 1951-
Públicas - Departamento de Estra: nhani' ocupado cargo publico de provl- - . .Mo-a.rt La o '
das de Fero - o crédito especial ate mento efetivo; ,. Art. _ O servidor público da União, - ~ g , _
a importância de Cr.$ 4.836.45,~,OO, pa- dJ a determinar a apostlla dos ü~ qU) completa~' cinco :mos de exerciC10 i RO 2 ,
ril .lndeniZar o Estado' de GOlas pelos tulos dos serv1dor.,:s abrang~doS p.el: Ide função de caráter lpermanente, sera I Emenda ao Pro'eto de LeI do. Sena-
i.'nõveis atingidos no traçado da Es- que no SU?St1tut~,0 s.e contr;r,· rev,) automàticamente' equ1parado ao fun- do de nO 2 de 1J951 '.
trada de" Ferro de, Goiás, gando as d1sp0s,'çoes em ';f:'J~~~' têm cionário, para efeito de. estabilidade, I Onde' ou' como conYier acrescen-

Aproveito o. ensejo para renovar a 3. os.extranumd~erarlOsulado pela L'eilaposentadona; llcença, d1spomb11ldadeite se' ' ,
..... lê ' t t d 'seu reg1me Jur1 ICO reg f" d 'd f id prazo -.Vossa __cc nC1~ os pro ,es. os e m;- il" 1 711 de 28 de outubro de 1952 e er1ll.S' eco~n o o r: er o,, Art, _ A presente lei nos termos

nha «:levada estima e dIstmta ~an.;"- 'Estatutó dos FUncionários Públicü~ I ,Paragrafo umco. Pa1 a. os efe,ltos d~ expressos do art. 134, da Constituição
deraçll.0' - Ruy Almezda - L ~e- Civis da UniãoJ, cujo estudo" nes.ts.J dlSt::0StO n;este artigo, e cons1dera~_ Federal estabelece: .
cretáno. Casa do Congresso Nacional, ~O! pro- serVldor_publlco ~odo ~qu.ele qu~ ex~ a) que o funcionário da Unfão'em

cedido com inexcedível prof:C1ên::,a, 'li funca~ ou ca,go publlco, seja qual exercício efetü'o por mais de cin.co
• PROJETO DE LEI DA CÂMA no que tange ao 'seu ~pecto Jo/,d1CO, for .a fOI ma. do pagamento" . anos, ainda que extranumerálio no-

N,· 154, de 1953g~~val~r:;,in;~:ea~;n~~~~0:1'l;lOdout~ ri~'té 3.Pl?cá~~~at~~~ ~~t~~~~er1~;~os ~~~foa~:~u~o~e~~~é~~~~~~~i ~:
.•{utoriza o Poder Executivo a.' Comissão de Justiça, , da , Umao . que tenham o~up~do, p r solva submetê-lo a concurso de pro-

abrir, pelo Ministério da Viação e Realmente, prescreve. o artIgO 252 mais de cmco anos, cargo pubhco de 'Ias de seleção, entre. os da mesma
Obras Púb!icas - Departamento daquele diploma legal: . , . prov1mento efetIVO, . classe'
de Estradas de. Ferro. - ,o crédito « Art, 252 - O re~ime juríd1CO ,1es- . Ar.t. ~ Os serv1ços de pesso~l pro- b) ofuncionário estável que fôr .lul
especw~ ate a 1mp,?rtanqur. de cr~ te Estatuto é exte,:,,'vo:, , , _ moç-f0' nos Y~~los de aàmIssao dO~ Jgado inabilitado no concurso de sele
4,836..450,00" para tnd:en~za,: o li!s I ,I - A.os extranumerarlos aIl:?-pa.r::t_ serv_do.r.es ,re"e_.dos nesta le1, a apos IÇão,.será exon.erado do cargo que es
t~do de Gozás pelos zmovezs at;.zn. dos pelo art: .23 do Ato d.as. :q1S?0. t1la necessana, . , ' tiver ocupando como extranu1nerário.
gzdos no tra,QfUlo da Estrada dei' ções Trans1tonas da C~nstrtU1çao! . Art, - Esta le1 ent':.ara e~ v1gor na Art. _ Gosarão dos beneficios des-
Ferro de Qoxas. . II - .Aos dema1s .e~~~~;n~ar~6~ d~ta de. sua publlcaça?, revogadas as I tit lei os funcionários integrantes .da

O Congresso Nacional' decreta: aos, serv1dores das allt a qno ue cou- d1Spos1çoes em :ontrárlO. . F" aI Tabela Única, até que sejam· subme-
" ' " ser~,entuános da Jus ç , q. .Sala das Sessoes do Set;lado eder , tidos a. concurso de provas, nos ter-

Art', 1. E o Poder ~ec~t~vo autorl- ber , " " , " R10 de Jane1ro 20 de abril de 1953. mos das letras "a" e "b" do artigo~dd' a abnr, pelo MUllsteno da VIa- Cumpre assmalar que o mC1so nu- Mozart Lago, .,
~ão.,e Obras Públicas - Depart.amen- mero II do artigo citado e no caso do .,. _ desta 1'01.
to Nacional.de Estradas de Ferro .. ~ Substitutivo em estudo, o.•que ma1S ,. Joust:,waçgo
Estrada de Ferro de Goiás.. - o cré- lnteressa _ foi, na ocas~ao! vetado O prOjeto n, 2, de 1~51, da lavra do Justijicaçl1a
dito· especial até a importância de Cr$ I pelo S1', Presidente da Rep,:,b;hca, tell- emmen~e Se;nador Dano Car~o~o, am- A Constituição Federal assim àlspôe
4.836.450,00 <quatro milhões' 'oitocen- I do, porém, o Congresso dec~d1do man- para. tao so os extran,:merarlCs que no ar!. 184:
tos e trinta.e seis mil' quatrocenLos tê-lo. Isto repre~enta o dehberado cte- t~nha!l1 ocup:;.do cargo publIco de, pro-
e cinqüenta cruzeiros). sejo do legislador .em abranger, _na v1ll::nto efetrlo,. !i quase totalid..ae '''Os cargos públicos são acessíveis a.

Art, 2.0 O crédito especial. estipula- Lei Funcional, a situação dos ext,a- dos extranumeranos,. todav1a, apro- todos os brasileiros, observados os re-
do no Art. I.", é destinado a indeni- numerários. vado o projeto com a redação atuaL quísitos que a lei estabelecer",
zar o Estado de Goiás pelo valor dos Ora Estatuto regula, no articulado cOJ?-tinuaria a .n.!i0 desfru~ar da esta- O que se pretende 'estabelecer como
lmó"eis. sedes do Qua.rt!"l -General e; d seit° disoositivos, a questão con- b;!ldade a que esses servIdores faz;m requisitos para o acesso aos cargos
d(ls AloJamen.tos, Ho.sp1tal e_Enferma· c:rnent~ à ãposentadoria, licença, fê, J1!s pelos serviços 9ue prestam á Na- públicos, são os dispositivos da lei .ora
r~a, Almox:;r1fado, lI~sta.1a~.es espor- rias e disponibilidade, de que cogi- çao. Sallen!e7se, amda," que o pess,?al em projeto,
t,vas e ma1S denendenc1a aa Polic1a t m o Projeto em exame e as emen- extranumerar10, presen.emente, n.a o O art. 138, da mesma Constítuição,
Mil.i~a: da quêl!' F.stado. atin"idos, em d~s, preceituando mesmo, quantoil dispõe seq1!er, das garantias que os estabelece que são estáveis: .
GOlama, r.elo traçado da Estrada de dispocibilidade e aposentadoria, que, Poderes Públlcos. asseguraJU ao em· II _ depois de cinco anos de exer
Ferro GOlas. para ;seus efe!tos, computar-se-á .o pregado. de empresas part1cular~s, ~e cicio efetivo, os funcionários sem con-
"Parágrafo único, A indenização ~erú tempo de serVIço prest,ado pelo serYl- vez que nem mesJllo a mdemz:;çao curso,

l'elta mediante avaliação, processada dor como extranumerano (art. .80. por ttmpo de serviço lhes ~ deVl~o; Assim as citações dos dispositivos
:na forma da lei inciso III). O ~rt.. 23 .do Ato das D1SPOSIÇO~_ constitucionais, a c i m a enumerados,
. ' . "d Transltór13S, por outro lado, CrlOU dispensam maiores comentários sobré

Art. 3.° Esta lei entrará em vigor No amparo, port,anto, ao ..ser"il 01' uma situação iniqua em reJa">'io a a constitucionalidade da emenda 'apre-
na àata de sua publicaeão, revogadas extranumerário res1de uma t~';in~~eo; inúmeros servidores que, por ocasião· sentada. que vem sãnar a inconsUtll
t<s.. dis~osicôes .e:t:l} contrário, '. cUp'açôes do ~tat'lto, pons t no seu de dois ou três dias, .e mesmo um só cionalidade lsic) arguida peja CamIs

AS, Comlssoes. de Constztuu;ão tl maIor prova disto ~ -:i1~0~S~ no pa- dia, deixaram. de ser efet1vados e a são de Constituição e Justiça, e .como
_Jus!.z'i

a
e de. Fmar:ças". • art, 257, ~ qãua1'1 re e~gO~ia ·ampara. muito,,: outros que, .de .futuro, embora ta1ateIldeJ; ao que no. n.o.5 faculta

Sao .uuos e vao a· IDlprunir. .os se- rágrafo '.1.., que acDa, . '~õ'e~ ço'n<~ com ·cmco,· oito ou maIS an.os' de !er-,o parecer Joaquim pz'r-íW!ite8 da peJo art. 23 das lSlJO!I. g ~ ..._ . .'. '.. • _ . ~.
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P.~~>:C'>lt nano. da antor'.a do Sr. ·senador da Fazenda Nacional do que aos 'fun-r' Finalmente. manda a emenda SIl-

. - . •. - Joaquim Pires. cíonáríos das autarquias' em .que o Es- rprimir o art. ~.~ que determina a.
r'l C'Ym!SS110, âe C;0nst:tmqao.e êala 'Ruy Zarllosa, em fi de novem- tado tem apenas Interêsse indireto. entrada da- lei em vigor na data ~

;1"" ',:~, In Proie.o ae L~, da. Cjt- bro de 1!152 _ Dario Cardoso, Presí- A. sub-emenda, portanto. objetiva sua pubJjcação. ' .:
";::':':, ti::; .:,9-j,.:~ ",~~t1;,.q!:~ dZSPO: dente ..::. tco d.'!Q'ui:,o, R~h!,>r - Joa- repar~r.flag~r:te inj?st~ç~ resultante . !,~s eondíções, opínamos pela re~'

, se •• _-'" """.a",._.:.>.)_r.. __oa dos pro 'I quim Pires -. Ca7mlo Merc<o - ~IoY-1 dos l1mltes.J~trlspr:men,claIS._e de n~- Jel~da em~d,,;, .mesmo'po.rque li!
'. C'~raàote-s d('.~ a,,~r(lllla$ federal3., <rio dé Carr:alh9 - Gomes 'd~ O/,ven-a tureza admínístratíva que nao permi- artigo 3. e que e o UnlCO por cUJa "Pi'O-
Re:.l.êor: ""r. l.YB ti !l.Cl'lffiO. 1_ Anísio Jobim. tem 'conceituar os serviços estataís vação nos manifestamos, é mera. re-

2 o PAREc'ZP. ' SuD-emenda à emeruiá n." 1;; a cargo da SUperintendência das Em- petãção do artigo de ,igual número
. , Suurimam_se; d a texto proposto pe-I. presas Incorporadas ao Patnmõmo do projeto • '

SO.Q'c einelYl:l'S. ; la emenda, as e:qoressões, "atriJ;..uiçóe5 ~aci~:>nai com~ autarquia no sentíôo j , ,,' Einenàa "16
~1:'N!>A. N." 12 e prerzogatâvas - A'ZoyS1-? de ...arva- tecmco do vocábuío. I" "!-. •

. . lho. . EM"-":DA N' 13 . Esta emenda mereceu aplõ;)vaçã"
Para. suprímlr a palavra "nnredi· A Comissão aprovou a sub-emenda I • osb o aspecto eonstítueíonaj, da res-

n:~lÜO"" do texto do artigo ~.~. . supra., "I Essa emenda, como a antecedente, pectíva Comissão de Justiça. Sôbre.
P.1recer CO.ntrárío, embora nao seja Sal"- Ruy Barbosa, em 5 de novem- manda suprimir, no artigo 1. o a pa-I o, mérito, parece-nos. sa.lVo melhor

'mconsoltClclonal a e:nend;l' Se aos I' bro de 1953 - Dará Cardoso. lavra "Imp'!dimentos". E manda juizo. que será de aceitar-se,. pois
proc~1'2dore3 das autarquias se l?'re- .,.. ,.. acrescentar amda ao mesmo um para- atende, em conta as regiões as condi-
t~nd~ dar as mesmas prerr~at1V~1 PA"EvE:lt . grafo único, em que se declara que os ções peculiares ao padrão de Vida dOS
e p'·'vllé-;1c3 dos, memJ:rc:s. d., Mill1ste-/ . N." 51. 7, de 1953 I P'rocuradores. autárquicos está,?_ impe- procuradores.
rü Pú1:>lle:>. JUSto e log,c:> e que .te- . _ L -, la _ S Ididos de pleitear contra a Uníão, Es- Somos pela aprovação.
nh?:'"!. cs mesmos impetPn:ventos que- .Da. C;?m'!ss~o d~ egzs ça~ . 0- tados e Municípios. . 0-

êstes têm, rro exercícío d,\ função,. ' ""}Z, -soore o froJeto q.e Lei ~a Com relação à, primeira parte, jã Emenda n. 17
. Cq.ma:a n. 29~. ,de .19~O, .que d'S-1 n?" manifestamos quando da apre~~- , A emenda em causa é mera re ti...

E"S.'lD. N.O 13 poe sobre a s,.'uaçao rr,~u;a ;08 çao da emenda antenor,' pela reJei-! ÇãO, da anterior, ti de n. ~ 16, reJ:in-
PHr:t S'~'lnm.~ a palavra "impedj- proc'!radores das au arquias e- ção, ' do o Estado do Hio da d 2;.~ "

T""2ntos·' d'3 texto do art , 1. 0 e acres- deralS. . ~ .. Quanto à segunda parte, isto é, ao goria.' e cace-
c~"l,.1~::;r-Ele o seguinte p2r2~rafo: Relator: Sr. Kergma;:do C~valcantl. parágrafo único registramos que ,a I, E' pelo exposto eoncuímos pela _

".?a:-.l~ab único - Os procurado- E1'>YEND.• N." 12 Comissão de Constituição e Justiç;>..1 jeição.' re
r-s das autarquias estão ímpedídos de . _ opinou. pela constitucionalidade. Den-
n!e:;::~~r contra a União, o Estado e Essa emenda manda. suprrmir no tro das conveniências de defesa social I Emenda. n.o 15, _
c.; ~Tu!1~ej:.Ji0lJn. artigo 1. _a eX9ressâo: ....l~pedimen~os somos pela aprovação da mesma. Opinamos pela re.íeíeão (la em •
~!.a c:Jnstitucionaliàac>e. A Conllssao àe Constltulçao. e Justlca Pela rejeiÇão da primeIra narte e e da sub-em~nda d~ douta Co ~~

declarando que, emoora, seja -consti-I aprovação da sezunda d C n' '_ '. IlllSSaO
Em'NDA N.' H rtucional, dev~ a emenda ser rejeitada ~. te~de':n~sI fçado e J~titça porq~ en-

• Q aos Pr~cu~adores das Au.. Emenda n o 14 . , en o em VIS a o artigo 1 ~
E'~C'resccnta ao arL 1. ':' os seguintes I pOl ql.~,"" se j. v ~ r .. CT' <:t I . que efetua a equipara.cão dos Procnrã-

I:?r2~1fo. tarqu~.~s~s:e pre,,:=nde da. preIOea~n~:~s A emenda cria n? artigo 1.~ dois dores de Autarquias Federais aos
"j 1.0 - As ent;'dades autárquic~s: C.!'rtll~e,,-:os ~C:' :;;~mbros do MlnlS'1 parágrafos. Determma no.~a~grafo membros do Ministério Público da

ql'e ter>h"m sido de!ic:t{-ria~ nos tres te.lO PUl::>~i~ ~ lo~~co que te~ham ~~, 1. ~ qt~e .as autarqu;a.s def:Cltarlas no;; União por Já estarem aqueles com di-
últ.k:ws exerc:clOs não pod~rao reajUS- Ime~~ lID}o'edlme!hOS que estes i tres ultImos eXe~CIC'1~ nao possam Ireitos a percentagens e adicionais ·0
tal' os vencmnentos de seus procura- eXorc.C.O da !tlnE;llc. .-. IreaJustar os yenClmen,os de seUl! pro-, que se depreende da concessão d.e
dores alén1 do maior uadrj,o ou classe ~a mesma J.orma n~s :n:anl~esl,oamOs curadores alenl do maIOr padrao oUIidêntIcas preroO'ativas
do resDectivD cargo ou carrelra ora POIS" 0_ que se p.re!en~e e cr:ar u:n:~ claS3e do respectivo. cargo ou carrel- Somos, portanto, pêla rejeição da
existente Ila entIdade, para a Região s0u"çao de eqU1p,.raçao. pe a re,ei ra, existente na entIdade, para a re-I emenda e suh-emenda.
obs""rvadD o msnosto na parte final çao - + .gião respectiva observado o disposto 'I
dêste ártigo. ~ , A em:,nda n.o 12. er:treta!:h? en- .na parte fInal do artigo: No .pará- , Emenda n." 19 ,a

", 2 o - Os padrões de vencimen- tendemoo por b~m ap•.e~,a~ u:n~ grafo 2.', manda que os padroes de A emenda 'n o '19 que dispõo sG
to ;,. s;rem. reajustados, na Jorma .do sub-emenda, com, a segum, r~ ,;çao. vencimentos ~ serem rea~ustados,'na \I:>re os, procuradores' substitutôs. -asse:
parãgT~fo anterior, co:qstarao, de .};e-. " ~u:emt7'~da. a ~~:~dal~' d 12ro- forma,·,:do ;par~~rafo--anterlO-r•.coI)Stem. gura~do-Ihes '·preferência parà ô' pre~"
guJarriento a'· ser expedIda pelo Poder . -,:\ .....re"'cen e se, no al 1::-0 . a .o fc .de regulamenLo a ser expedid~~ pel~ enchimento 'das vagas - porventura'
E.xec,ntivo, á.entro de 60 dias da Vi-\ }:'o, a,oq:;: ll;; e~en.da se ~~re,. ,; os P.)~er .E.:xecutiv? dentro de 60 roas da Iexistentes no quadro efetivo, reure
gencia desta leI H • . ,a~"l'~~;~V.L-~ r ~~ a:qmas .... eralS a Ivlgencla ?U_.lel... .•. _ sent~ . -simples repetição. com Iigêitas

Pela constitucionalidade, }~;rceto na S_~;uL~._e e:::p~e...~a.o. n d'... P t·- . A COl?lssao ~e CO::1st~l.oü.l~ao e. .JUS-l modlfIcações. da emendan.o 1. ap..re- '
parre relativa a determin.açao d~ pra- . e. Emrr~.s~s~~:;cor"ora as ~O a n Itlça 0.pmou pe,a cOi1S~ituclO,na!ldad'o,Isentad.a' na fase de primeira clis--

'zb >\ fim de o Poder Executivo baixar I ,momo NaClOn~ . à exceção da parte relativa à prefi- cussão.
regulam.ento. Sendo es:a atribuiç~o Justificação xação de praZo para o Poder Execu.ti- t,. A Comi~ão de Constituição e Jus-
privativa do Poder Executivo. _nao, ~ ~. .,;' c: I vo ba~a:r: regu1alnento, que Julgou ID- 'I.~lç.a, exammanqo. ~ emenda n. Q 19.
Cabe ao Poder Leg,islativo determmar- A, ~uperm~endencia da? ~mpresa_1 cOnstituclOnal. : entendeu de rejeIta-Ia pelos mesmos
lhe prazo. COnsutUl orgao SU1- ~en~r~, dl~e- No mérito. aceitou. a emenda, cons- imotIVOS por que rejeitou. a d.e n.~ 1.

Quando ao mérIto: pela aceitação Incorporadas a? Patnm0t:lo NaclOn~11 tante do parágrafo 1." com uma sub-: em oportunidade anterior. '
elo parágrafo 1. c, c"m a seguinte sub- lhante das entidades, a~tarqillc~as. n;>\emenàa. mandando. acrescentar a pa·1 ~el,:s mesmas razões. somos pela.

illPnda' que concernea peculia.ndades .unda- I lavra ~efetivo" apos" a paJayra "car-I reJelçao,
e ':;'cr~centar a palavra "efetivo" me~~~t.is, não ?,bstante ~s su:as carac-l go" ~ ! Eme1iàa 1Z" 4-A,
~õ- a ~alav'a "ca,-'70" Iterlstlcas geraiS se con1undirem com . . la! "', - .

f\"o· < r o ~o os+; Q est~I:>eJece norma as do serviço público descentralizado,,- ~ • mesma ~orma, ryo~mamos pe .. 'I Na ocasião em que oferecemos opa.
"posl·i~a 'e âa~~ para a interoretacão entre estas sobressaindo a autonormareJelçao do paragrafo~. ânos n;am- Ir<:l,'(>r n,' 1;045, de 1952, referente i>s
. o ~rti {} 1 o ~;m~ra o restriilja. Ha firJ.al1ceira que pasm. .. . . festan;-os pela aprova~~o O.paragra- I emendas de números·Iílais bai}.::o~"

d or ém gnecessidade de declarar que I O Departamento Admimstratlvo. do f,o 1. C?n: a respectn,~ :>t;co-emenct.a I eneontraYa-se extraviada a emend~.
Re1a~o estão com:>re~ndidos, para o I' Serviço Público tem en.~endJdo, reIte- na Comlssao de Constl.Ulçao e JUS-I de autoria d~ Senador Hamilton No-
reaiustamento os câraos em comissão. ,radas vezes, que o acervo constitue tiça. I gueira, que Ja recebera parecer favo-

" •• ·-El\Y~DA ,/. '5 verdadeiro serviço' industriadl do Es- Eme7l.da n.O 15 ' ,ráre~ do Senador Im D'Aquino, na
_ ~. e;nend~ substitutiva ao tado I Diário Oficial de 17 e março " CO~lssão de constituixão e J?-5tiçá .

T;~ta se de e e ão do seu artiao de 1912 e 23 de setembro de 1947!. Tem a emenda carater de sllbstl', AqUI. ora nos pronuncmmossobre a
pr~Je ~e ~o:an~~g o tese esta apoiada pelo Tirbunal. ~- 'I tutivo a~ projeto .ress:1lvando o artl- I mesma.. .
3. , q +.. 'lidade mas uan- :leral ds' Recursos que, em acorda0 go 3.~ deste. que e mantido.. A emenda, tendo sofndo um trun-

Pela co!'?;,tuclOlna rejeição dados o recente, estabeleceu diferenciaçãoen- Opinou a Comiss~o ~e C~nstltuição ca..'1lento de numeração, re~el:>eu agora
to ao men 'ó pea- e ~provou o tre o' Loide Brasiliro e as clitas Em-I e Justiça ~ela constl?IciO~hdade,mas o ~': .4-A, pubhcada antenormente no
par~er da om.'ssa,? qllm arte da presas Incorporadas, cujo regime, nol com relaçao ao menta. fOi pela reJei- "Diano .do çongresso:' sob n.0 4, e
projeto e a aceItaçao, e. p , seu entender, é "inconfundivel com o ção. em virtude do parecer da Co- manda ill~I?'r os AdjuntQs de. Con-
emenda n. o 14. das autarquias (Diário da Justiça de missão, que aceitou o projeto e a sultor JurldlCO d"ntre os demaIS =_

nilENDA MP 15 13 de fe"eeiro de IS5l). emenda n.~ 14 em parte. gos. tendo o segUInte texto:
. ._ . t o Ao art, 2.":

Pela constitucionalid"de. Por outro lado. o L'1.terê~~ da ,!mao ~ão vemos vantagem. dada a S15 e-I Onde se diz: "Os atuais cargos iSG-
L'IolENDA N? 17 Inos bens entregues à adnúmstraçao da matlCa do proJet?, a que se declare Ilados de Procurador, Consultor JUTí-

, EC -yerintendência ~a,,! ~mpresa~ In,,?r~Ique a. Pr~curadona das autarqwas se Idico, Advogado e Assistente de Pro
Pela consctitucionalids,de, mas. quan-I poradas ao PatrmlOn;o NaclOnal e orgamz~ra de forma que os procura- curador.....

tG ao mérito. pe1a rejeição. ! imediato, direto, por 1.SS0 que fazem dores _nao ganhem .l1!-enos que o~ se~ i D'O'. _..:' 1'0 t.,· 0'.., _
' todo com OS demalS bens da Fa- sub-('~retores ou cnefes de seçao ou' i~a .e. s a U3iS c:;\r~os ISt?~

EMENDA ." 13 ;nu"" P' blica conforme reiterada- deleO'ados e minudeie sôbre a discri-I dos de ,Procurador, Consultor J~~dí.-
1 ~ 1?;~a u '.. '1'r'" o - 'd •• . co, AdJunto de Consultor Jundl.CO,

Pela constitucionalidade. . : mente tem deClcli9-.o. o su;>rem? i, :m:r:aça9 e sua. ,:om;>e,e~cJ.a,. cop. a, Advogado, e Assistente de Procura-
' Quanto aó mérito, pela: sua aprova-I bunal Federal (D~rlo da Justiça de md.lCaç!,o ~a funçao de fiscalizaçao eIdor".~.
,;áo. com a seguinte subemenda ' 12, 19 e W de agos.o de lS41; de 4 de legitllmdaae ~ara recorrer dos despa: Ao estuê:al'- a matéria na. C()mi-~ão
"adicIonais". I novembro, 30 e 16 de dezembro do chos do P!"esldente par.a.o pep~a de Constituição e Justiça., assim se

"Suprima-se da em~nda. palavra, mcs,:l1o a~o). . .. . mento NaCiOnal de p,;-evldenCla SOCia:: uronuncioll o ilustre relator naquele
Não é justo que se suotrma 3:0s.pro~1 Nao seria. pOIS. logico neX;•. Justo Qllat;toao ar~, ~. da emenàa su órgão, Senhor Ivo D'Aqmno: "A

euradores das autarquias o direito. a I que os procuradores .dessa e.~'dade, bstItUtiVa de n. la, que maneia ~,:,.;:- emenda. 1)r"~ede de vez que em cert~s
percepção de adicionais, extepslva que defende~, em JUIZO e fma. dele. ced~r ao ~,,:,urador Chefe. a gra"ll.i- autarquias há aquele car"'o, COIT~
atualme",.te a todos os. funclOnanos·1 00,ns da Umao da mesma forro>; que caça0 atn~Ulda a cada dl:etor, naoj oonden,te ao de. Assistente de Pro-

.. o fazem os Procuradores da Republlca vemos mo~lVp Rara aplaudi-la .desde cm-ador, incluido no arti'?;o". .
EMENDA N. 19 'I ficassem ao desampa.ro das vant!,,,eJõ'S que o proJeto. Ja opera um reaJusta· Tratando-se de uma simples que>:-

Pela constitucionalida.de, mas pela dec!,rreni;,es. do pr~jeto. AO conr,rarro Imento de cat;ate:r geraL o, tão de _ nomenclatun, somos pzr"
re'eicão nanto ao mérito, pelos mes- maIS equannne s~rla estender os J,ene-, Com referencla .ao art. 3. dal",provaqao. .
m~" inC:ti~os por que nesta Comissão fic~3S ~""Segurados ao~ mem~ros do I emenda nada respIgar~mos por que Sala das Comissões.. e:qt!4 de al:}!-!!
io' "recusada' a emenda' n. ~ 1. de Dle-l Mi>Jstério Público, a estes deiensores: m=tém o texto do projeto. ' de 1!f5:f. _ G"mes d~ Olivzira, Pre-
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e ... .! .. f· ,. tenor' constarão de ,.te:mlá-; das procuradores das 1!ut:lrquiall te-,· . Justificaçáo
- K.dmte. K~gi71o,;idI? Cazal~nti, j;;:n~ ~:\:e!" e~ido ~.!'=' Poce!"~:E:'e- ice:,ais IWS da ~púb]jca --:: somos d.:} A ~menda. atenua certos .exageres
,Relator. Lu... Simões, - Cteero'el,ltivo, dentro de l;(J caas da v",en-{p:he~er que deve a x:'esma ser rerei i-w.projeto.

Ile V~co;ncelos. I"Ia óés-"s lei. ' ... "...... • . I 8."'la das Sessões, ~ de outubro de
P>RECl!:!< I 'j' o I EMENDA !\!,. 16 . 1952. - Berttardes Fllha.

" . 1 .J";.I..st'!.lN':.":.~ . ..• I
No" 5Il!, de. 1953 .... .., ~.' , 1 & restríeãc i't.,".u- \1 J"-crescente·se, onde convier: I P-"'ECER .

. ,'" ffi(1i..<:pe."""." .•. "" • II ~ Os procuradores das antar, I '.. ,
ria Comissão de Fmo.n<;as. W i Iada no ~ 1.0 ora pro"Ç>Osto. paro q'l" "u'ias' federais ficam assim classifica. Par~Ce1'Jat'(lravel,.na forma elo:. S",?-

.l;;;zendas núm"ros.12 a UI. ~pre-:as enti~ade,,: cujas r~rva~ são õel dos, para efeito deatribUiq-ões,prer-Ie1l'~~aa oomissao de COnstúUi,UO
sentaâa» ao ProJeto de ~J;ln dai' (mixo nível financeu:o. nao flOuem em . rívas e vencimentos: e Just."a ~ , .
Càma::1J. n." 29.5. de_ 19:'0;. G.ue d'.$- dificuldade por ocasíão àe executare~'1'l ~ I." categoria _ os do Distrito DZPD~S. que o Cougre.ssoconceél!'u
1"'ie sobre <1. :s>.tnaçao J'lLTZdi..ca rJ"s a leL De fato a em..nda m<lr.l" ~ Federal e Est:ldo de São paulo;?dIClOl1~~S aos. funcI<:n,arlOs. da.UDl;"O,
PTocurruioTes das' <Iutarqutlls je- 'antes de mais nada.prnte?"er a si- bl 2." cate..nri_~ _ os da Bahia, Mi-, par~ce !l2.0se JustIf1Cax a exerusao $.l.e-
de7ais, 'Ituacão .filliln~'ra. d.. t;"da urna d,,· nas Gerais, .pe:mambUCO. Rio de Ja-I tendida p'la emenda, •

Relator: sr. D'UI'val Cruz. antareuías, P::'l;S e sabído que ,:,I:"J- neíro P Ri!> Grnnde do Sl,1: . I EMEND~
EJliE)<DA n:'3Z. deL'lS 520 atu,!l",;nt", d""CJ'~-I' c' 3.~ e-te~oria _ os' dos demaís I

rras, embora t,:tdo: Jna"'··~]~ Ouo..~ p.'11. !tstados e Territórios". I ~.o 19
Ao art. 1.C: iface da elevacão do ~!1Ja:rlo mh"ll'l'YlO Acr-escente-se ao art. 3.0:

. exnreesãc ";~~~rl'_)'" dos aumento8.c"needid"~. à·",,,inri" Ju-,tijicaciio '(pO~'an'-'o a, }.O o·pa"a·'?:"~·fo '·.TI'••SUDr1nia ...se a .........t-'.......~ .........~ lIde seus seeursoos. T)O~!l À."r.p.t"~·; , . ,~ u ""'l; ,- ~AUI..",

mentos", tsr, brevemente consid..."áv.eJ 1'1""",.,.1 .A prop<lSi~)- p1"ocur'.' .e~belecer.m eo <la emenda' Frandsco Gallotti
Justilkil<;ão . ría, acemeanhando, "~":m. 0.""'-':"1. 1sistema m€}nnria da sli;Uaçao~ pro- com parecer favorável das Co-

" nem prosnf'l'SO rios seis ",""TInes Ins- curadores das autllrqUla" fed€1a::s. A míssões) :
A emenda visa evítar aos ,-",roeur,,:-I títutos de Previdência Social. emenda obietiva colocar os procura- 2íl - Os atuais' procuradores sues-

d!,r!,s das Au.tarqt:'ias .FederaiS a ~rOl: I .Pela. em"n.da, !:qis nr"a"5"mnl1 ,,'T- dores lot,ada. no, Estado ?e ~ã0r-a~~- titutos oue contem ou venham a cora
bIçail da advoeaeía .em ~ral. Na" e 1tarouieos límítarâo o reamstam"''1TO to na I.a eategoría, ao laáo no Dist!l' pletar dflis anos consecutivos de t:,,,"'S'
j:1Sto que homens dlllJomados.. favore- a o ,acréscimo de 11m", ou duas c1as- toF'ederal. Nada mais iusto, e .:..u- eicjo terão prefel.-êncÍ3... na ordem em
e~dQl; ,com venmm."ntM rerluzHios. "'TIres. no má";".,,,. ","r", c"d" procl1ra- mano. ();S pl"{\Cura®1Xs, €Im 520 pa;:· nolÓ2;ica de s11aadmiss!io. nara <) pro
CIdades onde a vlifa -oferece .~~ a~ dor e oue nio c....jX!-'4 ,flp ~.oQ,'f" i~'C::to fi lo têm os mes:.nos ser"rl'"':OO. ("U€' .os .....n virnento ·.efetivo d.::rs \'1J.~~t~ e"\.tst:l?nt.es~
d~f!culdades. !io!,,,m privados d" "x,,~- ...ondi7-ent-e com o ",,10m'! !lo ""1"":"1> [istriro F-ederal. Lá a vida é tã" <>~ qc:" vtnlmm a ocorrer nos f'U":
CIClO da nroü",",o !,m na'll;2" ~" Q"q "SO". os encarg<'ll! de. suas ,prBCUJ'Rao, 1=a oom. , aquL . .' 1:''0.· 0.e,prO<'U1'lld.or; med,.•mte concu:,
lSeJ.am estrnnhas ,"': ll.utarqll'~".·!,." ria~. , _ 1 Sala das Sessões, em.S de QU.UQr<J se ~e :,t.t;tlos ~'o-j!;Uard"''l:ts,"s n;CSl~]:'~
proprlO I)()d"r nub!Jco.. "". 1?' Olbi",," ! Jã o ~ 2,'- Denm.f.e, a" Podf>r ",,"A, de 1952 _ EuclUles Vieora. IOo".To"ativas \lbenttS na. s.tua~o .,.]
det.fl'rm7n~!"i-a um' 'frr9VE" lJrp'Ul""'.M~ cutivo .n exa:rrt~ l")'r-P\r'io ;ri:o'C:· .(> .... ':1'Oi......Õ-...... Itenor.
a formadio cultlll:al ?oQUll.?ro ti"l econômica", dom'"I"" "ntitlaões. d~ Pil.ltECER. JU$.tificlU'õ'O
.Proeurf'l.-rlor~ .~u-f:<:z"~uu:c:..n~'= ;->~~~ modo'· a uroc.ed~r ::li) rH~jn~tam~w Par-ecer ·foveti:~l'.(&l, com ~ ~uir.t,e I' ... ~. .' _
êste, rom ,""ncl!n-entn~ tilDJ,,,,,~t"". "0 I"em afetar a estabiF<l"np fmanl'elra ..N • ,li mftl\'D' K" 16 A emel'..êa 1'ISa a ;amparar' a :8ltu:;~o
pode:ri~M ··vir 05 ve:fleldo~ ou ]n~""l.t,,~ ·I,.rle ."'.Ràa uma.. r"lT't(l'Prl{""pril)' oU .'n~() . ~ A t ~~~.tJ.r:ti~ .. uroep~d()l~ ·{"l.a> cl:af;· dos procuradores- c......dm~tides. ne infe-

Sawdas S-SõPS '·pro ~ de o~"Il-'f:t\wn illfolI'Joria. nrf\f".'1"';'7~<-1~. !:~ p c-;h..... ·....ãr,. r: ~ -f'~' i"U"'is ou .sUTlf'rio·· rêsse d'J Serviço' juriàfco ·das $.!ut:rr-
de 1952. - RU11 CarneirQ. - qesar. f.lconômica· rl~~ """~<:'m~~ ..n t"lf'lrm1.tir, se ou "~~ ~~l';'O cr';~sifiC1idos n..1. 1.~ ,quiss, durant-e os impedim-entos -rl'-os
VerJJ1J~ro. - Fra.l1.r>:(>('O. r;,.,77~~"1. -'1 S'"ila. das SeS5Õ~!l:4 ~m 8 óe outubro re~: .. os .dRS (':la~~~s 6U )$drtj~~ I t-itul:a.res ·efetivos. fr-ent~ ao po~~\""el
Apolo~ Sales. - y,tOTlno Fre>N!. Ide 1952. - DuT'Da}. CTTlZ. ?~,,,,,~n:M" ser;;o c;"ss;ficados n'l .2' .aumen~o das. QU2.?r0s das ,?-,...rreIrns

"'R:FCER Ire" mo ,,~~ ,,'''-': '" n",dl~ t~Streetlvas. F. esta em Dt'tieIta ilúTI-
.. : . . ,ptPARr<'Ell ~fe~~:~ ~os· citaP~ '~l~.ss'ficados n2 ~~ru3-?cia CE?ID. a Lei Org'â;t2ica do 1\1i-

P~reCt"r contrOr>D. Se o pro. "o I Parecer fa?Jorável com subl'mpnda, ". rusterJO Pubhco da Um"o. quando
equiuar;l f'S nrOCl1T:1d'orps d~s ~nt~r-I A e-~,~ 'Pmp.T1ti~ ••-P"f':'l"I.........:-., ,~1:ttl)r;... ..' a. e.at~gOl"la~ _ . ~ ~:abelece~ no seu art. no. "in -v:erbis":
llai.--as fed:~r:::li~ ..RllS d~ R~nnhbf'l"'1 .~.p7"p.sent~n"!~ :l- ',::'~""'1';'1t,r.l.:ni'hfrrn ....~r1'" . A .subemend.a. ~us~~fH''!1l'''se,~ ~:n) A Jl-E "'9s. atuais ~br,os. Ç-.o -;'Mini'St~rio
~to aos d,reltOs. e ._'P' vanta«ens. ,'" fim. de .(lJ.!P ." id:';" da em"wla fi· ~"it.ar ~t'e a mal(11"'ll. <;0" TI""" "" ,0 _I Público da U!llao, mt~nos e sllbsbtu-DaO_,..emos ~or ct1:e n~() .0 fp.:ca :m l.que be-!'n' rl?~: _ res venha a ser claS";lflC~~d(ls na .1. t9sz -con1 m~'u.:~ de ~01S ~nos de eX€T-
rel~o ;:l{)~ nnpe(hmp.nto..~~ () ar ~ I .smEA"T:'.'n~ À "f"""'!",",,",.""n'. N..1"J j~ . ·.::l:t~~·om, uma. vez qu~ e.sta ma!o~ CICI07 ·que nao €Stlverem ampar-ados
mento !le QUI' O" nrO<'U,:ado~ ". ACI"e!''''~nte'se ao art. ; o {) S€'nlintr I"ia está lotaós no DistrIto Federal . Delo art. 23 do Ato ri~s DiS'"lO"'j<;ôes
aU~(!Ul3~_ nercebem -:enmmpnt,.,,, l:i-l""~á.,.,.afo' 1<;ãll Paulo. Não é justo. e nem ~n- Constitucionais Transitórias. e pelo ar
dUZldos na? procPrlers s~ t') nrr"J ,r') • § '1'~ O dl~~t,n nr-d", J....." n~()r ;;enl~nte do D(l?tO: dp. vist~ (in lY}·'.e~ ,tip-o anterior. terão preferência, na
~e ac:: eqUIpara !ór. aprovado e san- :'=tolica. às ~nf;rl".rJ""'~· ~:l11h~rm:ri,. ..:lC: ,.., •.,.. ,.r..s&f> nÚblico. <tuP.', ::t.!-" f.'nbd:",,"""'$'.3U nrdem de antiguidade, _para prer.>....nehi-
ClOnado. '. I·.':"nham.. s'dn cte1";,..it.·ri". n'" b.'''. ,',1.- tiirtlUicas, pelo sinlples fato de q~; a ml'nto ,das vagas. existentes e das. {lU.e

... :E'1oIttNDA N. c 1! timos P"I1'f'rt"lcios e ~n'Onanto assim 'Per· maior -n!~mero de seu~ procll!"<tdOl e.c; J ,~ierem a ocnITer nas, ca.t~orias fni-
rn:lneC~rp.m~ . _ nunca nlenos Qe fiO-e;;, - exerce.:n ciais dns respf'ctrv-as C3rr~nras, úbSEI"-

Art•. I.o Suprima-se a pala~tra "un.- A 'subAmenda ~ iI"Jc:ttfi~. ,.,rp..O'u...... "'uas -funcôes no Di~.rito Feden;J. e~ Eao v~da$; .a~ exi~~ncias 1'€'!!t-l1s:.
pedimentos". , I~ "p'':lnc:: a '::Jnrp~pnt:1l'RO Õ~ pmpnd!l. \~~-l ~~.U]O seiam PD1"tga,dos a claSSlf1ca-lo~ Sala das Sessões, 8 de outubro de

Acr~sc.pnte-~:. .,. i ;if~('..amOR {'r11P nem mp.c:rnJ"l ":q~ ,.",,., ...h_ ··na V~ categoria. .!.952. - Vitorino Freire.
Paragrafo -unlCO. ~ proc.u~::ldor~ I ....fi~S l1rr) ....()~t2c:- 'n.onl<:1 "!"t1f''''r1~_ Ji"'V:P ...... j

d..:"..s al1twrautas est?ry .:n1pedldo~ de li '=l~ enfirl'~rlp~ rl1'=!f.; ......,+P"!'"f!1~ rp~-in ..."..,r 0.(.. EMENDA PA.~FCER
pleitear contra a Umao, Estados e ~encimentos de "~us nrno"radores. Parecer contrário pelas razões :;pon-
MuIridpios.· l:MEmJA ll"." 15 i . :N." 17. tadas. no o parecer da comissz? de:

Justilicacão I . I .l!er~oente-se onde ronVlqr: Const1tuIçao e JustIça. Se fomos,
. te f· R- Art. I.'" A~ p.nHdade:c: :rntiircp"IT""R(- Â'''-trzo _ Os nrocuradnres d..,.s RU- ~anlbém de parecer c('ntrãrio ã. emen-

. A emenda. s!.1presslva ln por n~ os organizarão m: ~pn~ spr,·i.co~ tip "Pro- ta~.dui~s fedo':l-a.is. para eféto d~ yeD- Ida n.o L de ~utoria do Senador J'oa
!Idade pel1mtlr quI' d~s p,:neuT" b~~,,-I ouradnr'" d... form~ OH" os proc",' " - 'i';"entos e funcóe5 ficam ClaSSifica-I' 'uim Pires não Yêmos como apronl.l'
possam exe:r:.cer ~ 2 , o~a~~. em ~~ l.dore8 não ~anhpm ",0'10<:: r'l11~ ('j~ ~~T"Ic:" do~ ~~si~. .' '=t l')resente \
esta cone,e~ao seja re~trm_1da ~inV~Iomb-Diretoree 011 0""'''. rll' S"~Õ" O"11"" catelroria _ Distrito Federal, e j" Sala Joaquim Murtinho. 25 de ju
rt;grafo. unlCO, propos o como ne1t:lp':::dns. cOrJ"lT'loHt"l..-ln_Tl,pc; f~1"Y1"()Çl":, ti' t d ti ""S20 Paulo. I T'lho de 19;J::S - Ivo d·AqU7170. Presi-
ao pro;,e!o. "d Pr 'eto a m~lhoriaIde fiscal'7,",cão p ]e-;tiJ11inQO" M~~ rp- ~~~ ~at;e:Ol"ia _ Min"~ Gerais, P"r Idente. - Durval Cruz, Relator. _

Oms.dcra., dO r O .01 poss;bmd"d~.s ~orrer dos ti"·,.,a~hos dn PrP~:en:" D~buco Rio Grande do Sai e Ba- Esmar de Goes. vencido quanto a
dos ~ p~ocura o..es t as. B ece-m p InarR o Departamento de Prevldenc13 Ihig , 2:men~:J. 15. _ DO'''1ún.qos Velasco.
e~onomlcas.~as "-11 arqUlaS~ Do{ conti- j "5"c'Pl. I '3 a C$teo-oria _ Os dois demais Es· Ce,'ar 'f'eroueiro _ JoaGui;n Pires
justo ~r~~t:r oue ci~i;;,ed~SU'" pro-I Art. 2.· 9. pro_curad,?r çllefe rer~'1 tados e Territórios. Ferre1ra dp Souza, yenctdo quanto as
~ue:n no. lvre e"l"r., o osta lY'-1 ~erá . a gratiflcaçao atrlbUldR a cad" emendas lá e 18, como ,'encida foi
fissao. DOIS a mIO "';01." pr.'J • Diretor, .0 \ •• o ~uanto ao pro'eto
derá não ser ",f",tlvad::;. f.Ic"n.dc., no Art, ~ O' O do n~oJ'eto Justzflcaqao . ~ J .

d ...~ I o nrn~ln-,::I.-l..,'l· ' cJ. '~." -. ---

entanto. e.,ue. oe:o. .' Art. 4.0 Sllurima-se. . '. A' emen.da visa fix.ar uma s!tua.c~.'('1 PARECER' V~RBAL n' COMI"''''AC.proib:do de adv.o~ar p con~e-qllP"" p- : _ ~~ .l~ ;.... C r::,dore~ lot:1:dllo:. Dl<'~ '4 _ ~ ............

com 'sua situacãn econi\mioa a..,~~- Justiticacão Idt"n.q,+ Pd,ad os" proP~'llo ~~IO critó- - FINANÇAS
vada, qu~:,do. n20 é e.ta.. pvidente- Cada ent'r'odl' "t1tá~m"nll ro"., ~ '~i~ :r.a",;;'pc:àa~o~~ au~ fazPln ai'"~ O SR. DURV,AL CRUZ _ Senhor
-mente a fl~:::1:UQ~_dJ' do Pro1pt.o. de ~ua economia. não s?nr1i) ~'1S~h':""l "ut~rt!t1i.as Tnst.itnfos E' G2jX:1~ Prp· i Pl'eSldente, -o Projeto de Lei da Câ-

Sala da.c: 8e5S0p~ ~ de outubro 1"briO'á-los a n::ln'~u" nrd~~~,;"1~ fix..,,-i ..... .:- ;;alp~.e· o ~lement.(J do custo de vid? .1 Ulara n. (; 295, de 1'950 - or~ginadc de
195". - Carlos Sabnya. I~"ra f"nrion.";n,. da Unii'o. Alp", Esta em São Paulo e tãn rlíf'ojl P dls emenda. apresentada na Câmara. <'!os

PARECER i,e antHI'5('r!i,.Q. 1')00/3 !=t 'M<!:l.,i'd~ ~t"'T1· DeT)d':;o~8 como TIO D;:~t.rito F'pdpraI. Depu~a~o~ ~o p;rOJ.eto .de Iel, OrgalllCa
• .' ,ac: T':l_! t~7" C'.nnt.:r::l :t ~1"!? nró"""\ri~ vic!~. D(-'nl)i~ Sala das SeF:~ps. 8 de outubro de d,? Mlnlst:=TjO ~r:b~lCO .aa Dniã.o, dispõe

_Parece.r cnnfrorlO.. As m~.sm . nda J!'l lei devp entr~r pn1 'VIa(l" no ur::t7t"1 1952 _ CéSar ~~eTgueiTo. sobre a sltuac:ao J~rdlCa àos: procura-
lmes ~ue demo~ no r:arecer a eme n'l"",al. FI' nreciso deixar tempo par:> ' dores das autarqlllas federais. !:ste
Rntenor se aplicam a presente. a "daut~cão P.'RECER proj~to foi r.elat"-do na reunião da Co~

EMENDA N.o 14 (Aditiva) S"'a das ~es.~õl's. em il de autubro . . n _ t· mIssa? de ,Fmanças do dia 28 de abril
. de.1952. _ Ferreira de Souza. I Parecer contrano.... eme.. da es a de 1902. ..

Acres<;ente-se ao art. 1.· os segUlD- . prejudicada pelo parecer oferecido à ltle trata da situação juridica dos
tes paragrafos,. t.· :p.~r:ECER Iemenda anrerlOr. procuradores das autarquias· federais.

§ 1.· As ent1dades au arqU1c3;S eue . mas a sua extensão é maior do ue~'
tenham sid9.deficiEárias no;; tres. úl, Pareeer con~rá:io. A er;nen.da rl'- =WD.~ sua en)enda traduz.' q,
timos e"erClClOS. naO poderao reajUs- sulta em autentICO sub.•t>tutlVG doi Como dissemos no parecer que pro-
tar os v:encimento~ de se,:s procura., orojeto. s;omo.iá f0"Jnulamos j)are~ N," !I! ferimos, e não chegou a' ser votado
dores alem d? malOr padrao O? clas-, CeT favoravel. ao proJeto, ressa~va~a:; Acrescente-se onde convier: na Comissão de Finanças em '.cirtude
se.~o respectIvo c:rrgo ou carrelra orl'Ias .emendas. ma~ e~tre estas nao m- 'A eaaiparação a que se refere o do pedido de' diligência' formulado
eXl.5,entl' na entlda.de, para a R"!- clUlmos as SUbst,tUf".;US tanto em. re· j .i •o ".tem. em vista apenas os ven- pejo eminente Senad F.' d
?"lãü o,bservad.~ o disposto na parte fl- ~acãG à letra cnmo ao p,sr>!ri.to ~o -pro: ~e;tos fixos, excluida, ao possibili- ::;ouza, e apoiado pel~ 6'~m;s~~~~o~
nal d~st~ artlbo._ . 1eto re a en:enda P'?! ~preco ~,A nes. da de de percepção de percentagensIJeto em aprêço tem os s guintes ob-

§ 2. ~ padroes de yenClmentcs IIj te caso; POl;S substitul ° pro.leto em J uer titulo e adicionais. ;etivos principais' eg
serem reajustados na forma do -oará- relacão ao prindpal _ eqlllparação a !J.uaq , . . • ,
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3.772.800,00

2,635.800,00

1. 680. OOOM

72.314.030,00

I
1.3_80.880,00 j

Ull1-400,OO !
1

lU72.00Õ,OO ~

6.307 ."8Jj.l,OO ~-l
i

12,606. &)O,O!l ~

12.633.000,00 I
I

"15.081.000,00 l' +

524,04;0,30 \

I

I
j
\
\
•

I
1
I

'\87.920,00

842.520,00

9,855.216,00

5,358 ;950,00

2.340.240,GO

3.752.280,00

3.961- 120,00

3.180,6GO,30

t.125.240,00 '

6 .999 .36{l ,00

39.244,226,00

i

...... .1-Total

F. C. B. ''''!

C"mo se verifica os' aumentos cOIl-1de parecer favor:ável ao projeto, Res
cernen~es a cada autarquia variam salvadas as emendas, a respeito da<!
muit0. Esta variação deve-se, em quais' passamos a enütir parecer em
parte em cada uma e, em outra,. à .cada CRSO.
claSSificação da maioria daqueles na
1- a categoria, ou porque os respeccl-
vos serviços juridicos se achem cone N. 1
centrado, no Distrito Federal e em ,"
São Paulo, ou porque, como no caso . Acrescente-se ao art;. 2.°, o segtti.n~
da Caixa da Central do Brasil, te-' te:. • . _
nham sido todos os cargos classifk3.- Paragrafo umco. . f' ab~orçao ~ ()
dos na categoria antes citada, enquadramento prev~s_ü neste. artIgo

comoreendem,também,-os atuais fun-
Desse modo. fãcil é concluir que a cionãrios efetivos, pertencentes a car':'

aplicação da lei resultante do pres~n· I reiras diferentes, bachareis em direl
te projeto, irá requerer estudos acur::- I to. lotados nos respectivos Servi~')s'
dos por parte das ~ntidade~ e do prú- I Jurídicos. que exerç3.m, no cargo in!
Ilrio pod.er R.,ecu!lv.o, a_fim _de que, cial, as funções de Procurador, comi)
a dispal'ldade' de. sguaçao nao seja Substitutos.,
grande entre os diversos entes autar- Parecer contrãrio, pelas mesmas ra-
quicos, ' zões aleO'~das no parecer pror",rldo

Senhor Presidente: n~la Con';issáo de Constituição e Jus-
PrestadCls esses esclarecimentos tlça.

passamos então a dar nosso parec2r
sôbre, o presente projeto. Tendo em N. :I
vista conforme já ,assinalamos. que '.
a' m~téria é mais da competncia dai Ao art, 2.~:., .
CQmissão de· Constituição e Justiça I!' Onde se d,Z: "0,3 atuaIs, cargos de
Traballlo • Previdência Social, somos Procurado" ConstUtor Jund!co; "-<1-

i
e. I, A. P. T. c.1

o projeto, por conseguinte, estava 1 ?' enquadramento do pessoal por I a) que a !ei _decorrente. do presenx
a) 1:a1" aos Pl'ocuradores das ..a~- em v.as .de.sel' normal1l1ênte, votado c~l,.egorla (P1:0curactor, de 1.a. catego-j te projeto n~o obriga a todas ~s_ au..

ta~·'-1;ji.3.~ .;\:'J.z~·~~s as mesmas ~t~~o~; 1Jda Cv:ni;;;:.ão ,d2 Finanças, quando o I' ria - CrS 1.:1.000,00; Procurador de tarquias em Igualdade de condlções;
f,.'·'~;~~.~j:;:~.~f:J·2.1;~~1~;~~o,va~ad~nI~~~no.r ., "::;elladD houve por bem' aprovar o re- 2.11. Categoria _ CrS "S.800;OO; Pro- b) que o Congresso ao votá-lo. estã,
'-'•• --.--- ntc: epel·ifii.enlo do nobre .Senador Kel.gi-

l

curador de 3." Categoria - CrS "', apenas,. baixando um principio ger.al,
b. r'e""llstar-Ihes oS vencrme , uaido Cavalcanti. 8.250,00) será certamente feito de qual seja o da extensão do conceito

~~J. ...'J<:~J.··(i) rrt . 16 da Lei n. o 4~? ~e VEmos repet.r daqui.. Senhor Pl~esi- acôrdocom o raio de ação de cada do Ministério Público aos serviços pú~

~~.-~.)It.-,:',{~:.,o-~~~'~p~:,t.i~~~~e~a~~r;~~~lt~~:~~ ~.;~~~~1~~ l~~baJ~'ê~J;'~is do pareceruuc ,~~;i~a~epe~~e;nos~it~~ti~:d~P~sâfs~~=bli;)OS q~~S ~t~ir~~as d~ed~~~~inentG;.
,. - __ o, ' - Dízíamcs, então, que à Comissão de j plínar- a produção (IPASE, IAPC IAA todavia, o faz limitando a sua aplica-
d; tal re:ljustamento. entreca:n,Lv, as Finanças interessa a anãl, íse, SObretu-1 e INP, etc.:, que possuía regionais t ção às POSsibilidades, e,conômícas (se
t>J,:;s~blEJ.ad2s E:e::nônEcas de cac.a en- tio, dJ reajuetamento apontado ~10 em todos, ou em quase todos, os Es- ria mais adequado dizer-se financei..
tld:lJe autárqu~c::l; rtei.i o anteriormente reterido, a rírn tados da. União, poderá com felici- ras de cada entidade.~c '. ~undir os atus.is CJ.T.gos de 'Pro- , I f ' - , . .

" . • d a de que n,os sej" possrve orn,a,r JUJ.Zo , dade, ""tbelecer o crítérío das cale- Mas, vejamos, também, que a des-
C~ ; " -'':l rl (H' , Consultor ";ur~dl:Co, .co. vog, ,- 'd'~ - I I I - Mi . irovàvel d t ...'-~ ~ d s au a respeito 'a s.tuaçac proposta pe o Igortas adotado em re açao ao " ms- pesa prováv em ca a au arquia,
do e i\~s~.:;t8nte d~ ?'rc~:.n·8..L:.or a :- art , 1. o do projeto, cnd e se faz re- térío Público. Já as entidades meno- Conforme já assínaíamos, nem tôdas
t:l1':J.uias f2derais. d~ndb-1ne~,~m~1 B? mízsào ao azt. lô da Lei n , o 499, de res (Caixas I noderãoadotá-lo, mas _ e algumas até muito importantes"
cl-:"pGJ1Ün8.C~G para que ca,n~tltua 1 a. 23 de novernb...'Q d.e 19..~3, que fixou <?s sem que o mesmo se fundamente no tais como Caixas EconQmicas Fe-
c;r~eira·dâ FrDcuraclor, fe~:o o enqya- '?v. . d M I '
C'l('arc.en.t o dcs seus ocunantes n~s eras- v~n~e.L~lel~t?S 9-a ,llag;s t;':,oura e o" 1- principio' que infol'll;ou, a divisão em deraís -_l._o'en~'iara1p., ao Senado as

d es em msterro rubllco da Un,ao. . vigor no cítado uníriístérío , 'I informações solícítadas. Das cue en
ses C)rêl:s:p:)!~d:':1t:S aDS pac ro ~ art , 16 da leI, acima .men?lonada I Mas, essas são cuestões que sõmen- víaram, entretanto, o aumento resul-
q\'d"/l:n~m;f~'l~~ónc,ursopúblico pa:H determina que "os vencunenzos dos i te a aplicação da lei dará a solução tante será, de Cr$ 33.069.354,00 as-

15 ua .J::-rocuradore~da R~pubhc:a, de l.a" 2. a
'I em vista o seguinte: _ sim distribuído:o provln1enta dos cargos l:.J.Cla. e s.a catezorias, sao equíparados, res- . .

carrzíre, de Pl'ocur"~o:. c . ; - pectrvamente, aos cios Curadores, Pro-I_-,-__,..- -;-_-.., -; _e'--_-;- _
C:JIP.O S~ vê, o prt?je~a .na.~ so d~s~oe motores-e ProrJ1~tores substítutos da I I

sjbre a -sítuacão jurídica '" d~~_ p. o: Justica do Distrito Federal, conforme t I"

c'lmdor~s das autao'qulas fe;;er",o'd:;- o dlSPOSCO pelo artigo 13 da Lei nú-I I Despesa resul- Aumento s/a 'des'"
fJ.to,'vercladeora,,,ente, em or!, . ~~- mero 116, de 15 de outubro de 19 ~7" • Entidades i Despesa At\lal tante do Pro- 'I
xando a critério da sltuo:;ao eeo, ,E;sta última lei dispõe sõbre o 'Minis- j , jeto I, pêsa at'lal
nôm.ka das autarquias federaIS. o ~i'"U~- tério Público do Distrito Federal e dos ~
i~to cria despesa. Essa despesa, ~'-S~, Tenitórios, O seu artigo 13 reza o' i i1'8Ü será d" União e sim das en_lda- -'- -'~_--__---;--_-_-_-e-_;-_'---,----
àes autárquicas~ Mas, me~mo. sendo seguinEte: d ao Procurador ,
a àesu~sa-- clas~ntidades auta.rqu!.ca~ - . asseg'urn 3,0
e há os que sã:o àe parecer. 9-u;, sobre Geral igualdade b de vdenCimentos 1. C a i x a serv.l,
os nroblemas in:ernos das Cl,aCias au- com os desem arg'a ores; aos A'
tai'quias nã:) devemos legls1a~ ~ com,~ Curadores conl os juizes de direi- ereos \
s~ria p3ssivel t Senhor Presldente, .~ to; aos promotores públicos cOIu os 2 Caixa dos .ser-!
,ComiSsão de Finanças do Senado OPI- juizes substItutos; os promotores' . vidores do Dis-I
n~,r sôbre projeto. __ _ substitutos caberão os vencimen- trito FederaL,:,'

E que não colocávamos a, questao - .tos do padrão imediatamente' in-
como não a colocamos, a!las - sob o ferior. .. 3, C. Econômica:'
ponto de vista 'particular. da Comls- O pI:esente projeto, portanto,.se d R d • '
são de. Flnanç4?s. Como õ:lS~emos J:e- D2ril Ç1ue não o diga expresamente. n~ir;W~.~~~~:
rarÍte esta; na reunião der..onl de 19o~J ei:!ui~~ra, por exe~p!o, os serviços ,.' t
julgamos, pesscalm~nte. que, a n1atê- jurid~cos das autari1uias federais ao 4. l. A, P, B...... [.
tia a êle pertinente deve ser encara~ Ministério FúJJlico da União, de vez , I
da e votada pelo Senad~ Federal a que os funcionãrios dos primeiros 5, I ~<\. P, C. !
base do parecer da Conllsao de Cons- passarão a gozar das prerrogativas
tituicão e Justiça, uma vez. que 01 t:~~- dos, membros do segundo. A restrição
hlerna central do nlesm~ e o. re.:9.~.I ~ ~ incluída na parte fina.l do art. 10: \

~,,:q~'!~f~;~~f:s 1~J~/:tdg\iZ::;~~~c,:t; ~~o~õ~i~a",~õrg~ c';'~ :~ti~~~~il~~~~~~ 7. L A. P, T... i.
P"blico a!! União. . auica,' - n;o prejudica o principal 8, r. P, A. 1\1. .r.

]..t!as. Senhor Presidente,. como ~l- Para todos os efeitos, inélt:i.sive o de

~:~~~ln~a;;6~iãl?e!~~a/~1~1~jel:o~r~~~;~~~~~~ Josv~~~~~~Sju;Iâf~~sod~~ 9, T, A. P. s. Ri
~~,;'à~;:âa~e r~'~~n~~l:es~~f~g:~d;el~ ~':~;ci~:s d~ed:i~ssté~fôui~~~~f:o a~~ 10.:l. A. A, .. ,. j
tienador 1 errei:::a de :::"ouza, opInou por Úniz.o. 11. Cal}';
tu~ladiligência junto ao Poder ~ Exe- . _
cutivo; m~diante a qu~l nos ~üssem . li: ~omlss_ao. de r:naz:~as. a _qu~s~ão
fornecidos -elementos sobre a aespesa i Jur dIca propr.lamenve alta na? 1n...~
p~ovivel result~:'1te da equipa~açao. i ress~ .~ro.n~aJ.m~~~~, A con.celtua~a~ 1? Lóide .Brasi-f

Esta diligênda, em parte _f~l c,::n:-: de MI~lster!.o. P~cúc,? ~ .sua pOSSlvel ..... r
prida. n1as em p~rte não 0_ lOl. lhul-:- j e~tensao aos. org?os JU!ldlCOS. ~as en- leiTo ••...•..
tos foram os' ôrgaos que nao n.0S e:;- I tldades aut:lrqu!~as, e m.ater.l,a que, ~

viarnn, as demonstra-:;6es por nos :'01'-1 nêste ;:arecer, naoabordamos, uma --------;.-----:------7--------;--------
citadas bastando-se citar entre esses vez que já foi a mes~a objeto de
as cai~s.s Eccn5micas F.eder.ais: D:S-!longas discussões nas Comissõe~
tas, só a do Rio de. JaneJ.,ro envlOU In-I acompetente~ de ambas as Casas do
formacões e,o Senaao. I Congresso NaclOnal. "

O Sr. Bernaídes Filho - .por que I Compete-nos verifica::, Senhor Pre-
em oarte não foi cunlprida? .Oõ. • sidente, tanto quanto possí'~el, a re- I -' ~-

O' SR. DURVAL CRUZ, - Porque 'I percussão financeira do proJeto sõbre
auenas dez ou doze aUtarqUIas re~p8n- a vida econômica-financeira das au
<leram ao pedido de i.nfol"maçao do I tare,uias federais, Esta repercussãe,
senado.' se bem que no projeto não existam

O SrBerna.rães Filho ~ Vê Vossa j indlcac;ões, será nlais ou menos a que
Exceloo·êia a consideraç§.o qi?'e D1ere- i se segue: .

; o'Senado e a sua Comissão de: a) os atuaIS Procuradores, Consul
c;i~ancas por parte do Govérno, i tores JuridICOS, Advq'sdos ,e AsS!S
F o' SR. DURVAL CRUZ - Peço a i tentes de Procurador, que. na malOl'la
V. Ex." ouça o parecer que estou j dos caso~ percebem, ven~~mentos en
lendo; quando o me'smo estiver em i tre as letras K e N _(Cl'" 4.800,00 a
discusSão será mais oportuna a. res-I CrS 7. 3()0,00). ,P"ssarao ,a perc,:ber
posta ao aparte de Vossa Excelencla. venCImentos, -n11mmos' de crs, 3.2:>0,00
Nessa ocasião o nobre colega será ,e;;- e máximcs de Cr$ 14.~O,G{). confor-
clarecido. I'mea categorla em que .orem enqua-

d F 'Zh Espe~arei' drados;
O Sr. Bemar.es 1, o - • I b\ aS autarquias federais terão que

então a oportunidade para ser escla- ree~truturar os seus quadros na parte
recldo. iRVAL CRUZ _ Não te-I das carreiras jUl:idi~as, de maneira a

O S~ '. DU ~ o 01'-1 atenderem o dlSPOStO pelo presente
nho duv~a ~e que, nJ'e:,,~m;~~a PE(-I projeto" que certamente determinará
tlL.,:0, po erel respon -o imedia>amen- aumentos de despesa; armentos esses
ceienc,a, esclarecendo o r,ue repercutirão sôbre a estruturação
w. _ bstant~ isso a Comissão de Idos quadros em gerai, uma vez que
~:::ea~ ineli~ava-~e· a examinar a os novos padrões .:..adotados. para os

, t"", mo assim apoiando-se no Pr,ocuradores entra,rao em ch?que ,CO!?
'~~O_I~~~';; os pri~ciPais ins,tituros, ~s· existentes ._para as. de1!'alS carrel
,autárquicos haviam atendido a lf~li- l'as dos sl."rvlç()s antarqmcos e seus
&ênci" solicitada. ' .. I cargos em cOlllj.ssão. '
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~ogado e .Assistente de Procurador".! .m=mA I Justiti".ação . 'I tnI a sua pr6Pria. eída, Depois a lel
. Diga-se' "OS atuais cargos de PrO-, N 11 t , A emenda supressiva .tem por flna- deve entrar e mvizor no prazo 11m'·
~urador, éonsultor J}lridico, Adv{)ga-! • . jlidade permitir que os pr:ocuradores; m~l .. E' _preciso deixar tempo p::<ra·"
do, Assistente Juridico e Assistent~ I Art. - O adjunto. d.e Procurador possam exerc_el' a advocacia, .embora., aaapuaçao. . _ ..
<te Procurador !Geral da Fazenda Pulilica, os con-I esta, concessao seja· restríngída no Sala das Sessoes,3. de outubro q~

pã-recer bvoril.vcl. i sultores Jurídicos dos MiJ?iStér~os e oIparágrafo k:llCO, proposto como adí- j195:l. -' rerretr« de .scusa,
,do Departamento AdministratlVo do nvo ao ProJeto. I N."

I:Mn'D3. 'ServlÇo Público terão veneímentos Condicionando o Projeto a rnelhorla [ 16
N " 'lguais aos ora fi:;:ados para os pro- dos procuradores as possibilidades i Ao Pl'O,1eCO de Lei da Câmara n'~-

, . ~ " curadores e consultores ,jurídicos das Ieconômicas das. autarquías, parece-I' mero 295, de 1950, da oamar» dos
Onde se le:, autarquias. me justo pernutu- que os mesmos Deputados, que dispõe sôbre a Ritu:t_
Art. 3. o Os atuaís c~:t:goS de ,Pro-; Parecer contrário. Constitui, tam- i continuem no livre exercícío de suaIção jurídica dos procuardores das au-

~urador, Consultor Juxldico, Advo~a.- 11 bém, matéría. estranha ao projeto. Iprofissão, poís a meíhorra proposta tarquías federais. ...
::;10 e Ass1stente de. Procura:dor, e:as-, > I poderá não ser efetivada, fíeãndo, n:>! Acrescente-se, onde convier:
tentes nas 4utarqUl_as rerertdas - no, =!llA i entanto, desde 10:;50, o procurador, Artigo... Os procuradores das au-
lUtlgO anterior, serao transrormadcs ] N. :1 'proibido de advogar e conseClMllte-1tarquías federais ficam assim classtrí•
em cargos..~ ProcU!ador .e absorv'1.~dOs; .1,.,,..~....~~ ...~ ,... "J o _... I mente ..com sua sítuação econômica cados, para efeito ,d~ atribuições,
na respecnva carreira, reítc o enqua-] .,:_~~ço.wnu"-s~ ao art ... > o preseu-] agravaca, quando nao e esta, evmen- Iprerrogativas .e vencimentos:
dramento dos seus ocupantes nas sa- I·e pa~agr~fo.uJ?lco:. . j temente, a finalidade do pro [eto. I a) l.a categoria _ 08 do Distr1tlJ
tegorías correspoqd;ntes aos padrões: :aral5';,a~~ um~o. nAPllca-Se o ~l~~ I .13ala das Sessões, em 8 de outubro Federal e Estado de São Paulo;
em que se encontram, Iposto . neste artigo c, dos Bacharé•., i co 1953. - Carlos Saboyu. b) 2.& categoria _ os da Bahl~

Leia-se: I e~. Díreíto que ey.e~ça~ funções J'~. i . ° I~;nnas Gerais, Pernambuco, RIo <1;
Art. 2. o Os atuais cargos em f~~-I rídícas e ~os que ue.unam exercicio I N. 14 Janeiro e Rio Grande do Sul'

ções de Procurador, Consultor Jurldl- essas funções por mal~ <:le dois anos] Aditiva I c) n a categoria _ os dos' demais
co. Advoga~o. e Assistente de P;~- c0I.1secutlvoS, nas referidas a:.r~a.t-! ~.... + a r .~·o ~.f IEstad~s e Territórios". .
cura~or, e:Ó:lStent.':s nas A~tar':lU" s, quias. • . I !:c~e",cen"e-s~ ao ar v, 1. os segum- A proposição procura estabelecer
referrdas no arngo anterior sero I Parecer contrario. A emenda es- j tec: . 11.1n sístema oaar me1h . da' 't
t;ans!ormado~ em cargos de !"J:'OctU":;'.- tende, os ~.?'eficios do pr,)jeto de f0"'1 §, 1.0 A~ ent:da<!~~~.autárqulCa~ q,ueIeão dos' prcêuradores ~~a au~a:~~~~
do.r e absorvidos na respectíva C8,' I ma demasíada. tenham Sld? .deflcJ.;:a,las n<;.s tres. úl- federais. A emenda objetiva colocar
reira, feIto o enquadramento ~e seus I EMEND!. ; tu:;os e){~rC~ClOs, nao poderão reajus- os procuradores lotados no Estadc' de
ocupantes nas ~aj;egorlas ccrrespon-: . \ ~ar os .>:~nc,ment~s de seps nrocura- rSão PaUlo na 1.' cate!!"pria, ao lado do
dentes aos padroes em que se en- N. 10 ,aore: alem ~o malor padrao o~ cIu~se IDistrito Federal. Nada mais lust l" e
contram.. . t\ t 2 ". : do .espectho c~rgo ou carrelra -!a I humano. OS procuradores e n S-

Pa:reCê'ê' f3i.'Or:lVel. I - o ~ar - -,. . -._. l' ,3xistente na e~tldade, para a Reg.la~~ IPauIo~ telp os msemos servi~os ~:
~'D\ I Paragrll:fo umc.o. ó:lao mc~uldos :nosID~servad~ o disposto na parte fm~l (>s do Distrito Federal. Lá a- vid~ é

• . ,efeItos ~este artl?"? .os sernd?!es dãs d~ste ;xtlgO. _ ,t::o cara como aqUi.
N. 4 i autarqUla~ ferroVlarlas que· Ja exer-I ~ 2. O~.padroes de venclmento.a I Sala das Sessões. 8. de outubro de'

t · • Içam, efetlvamente, - por mandato; se. em rea,118tados na forma do para- 11~"2 E 'cl 'des T'·· .
Acrescente-sé 8.,? ar ;. 1. c C;? p~o- expresso, por mais de cinco. anes 'I grafo anterior, constarão de regUla"j ;"v • - U Z v 'letra.

tt;to as: pala:vr~~ €i" vantagens ~ "',;ltI'e consecutivos, as funções de procura- mento a, ser expedido pelo Poder E:<:e- N.o 17
lmpedlmemo:;; . e: dos memb<os. 'I dor, fom. de suas sedes. I cutivo, dentro de 60 dias da yigencin I .• ' •.. ~_u._.

. PaJ;,ecer conorarl? De, fat~. A cx-, Parecer contrário. A extensão "ro-! desta leI. ! Ao Proje"o de Lei dfl Can,ara "
pressao "nrerrogatlvas" mclUl o con- I poo+" é prejudi~;al ~ i i mero 295, de 1950, da CâmaTa dos
ceito de "vantagens". Não h-á nece5-!, vu" -~ . , Justiíicaçã".·. IDeputados em ordem (lo dia:
sida.c;:, portanto da expressão propos-! Ey,r.1D" N.O 11 !, E' lr,dispensável a restrição ofrmu-.. ~~::escente-se onde C)onv:ier, .
ta !,,_la emenda. I Ao art. 1.0 Depois dos "OS Pro- 'lati" no :; 1.0 om proposto, para que I. " ~...t. ." Os. procuradolCes das au.

E:';IEND.~ : curadores das Autarquias Federais",! as, enti?ades, cuja~ res::l'va~ são de I~,:rqUlaS fed'fal~, ,para. ,~felto de I -:en-
• ! acrescente-se "E os Advogad~; das I.. oalXO lllvel financelro, 11ao fiquem em Id';;;i~;ois ~ un,õ~s, flcwm cla~s.flca-

N. ;) ;Sociedades de Economia Mista", I dificlüàade por ocasião de executarem • s m. . " .
Acr.'03cenj;e-se, ao art. :l .•, '" ec:-i Ao art. 2.0 Depois de "Os E.t:.:8.ÍZ 'a lei .De fato, a emenda procura" a.h-! Es~~dga~egoria - píSttltO Federal e

,pressão' "porventura", entre "ASSiS-j c.argos de :procurador, ConsUltor Ju-I tes ele ma1.S nada, proteger a mtulI.-1 2' catee ~i o pa~~. .
tente de Procurador" e "existentes", rídico, Adv9l!'ado e As8istente de P:r:o- I ç~o. !'!Ilance1ra ~ ca.c!a uma das 1'U- nambUco gw~ ru-anà~a~ G:l~r.. ~r:
s!lbstituindo-se ainda no mesmo are! cura~or, eXlst~tes nas. AutarqUl~s! ~arCJ.U1a.?, pOIS e sabldo q?-~ .algulnas 11:-,ia.' o" a
tigo as palavras "classes" por "cate-I referIdas no artIgo anterIor, etc., ctl- Iae1as SitO atualme.nte deflCltarla~, em- :> a c~te"'or'a Os dois d . Es
goria", é "aos' padrões" por "á si-I~a-se: "Os atuais c.:u:gos de pl'ocura-Ibcra ~udo indiqu~ que, em face da 'l'bdOS ; TCl"l~itótios" em:l;s.
tuação". I aor, Consultor Jurldico, Advo,ado e elevaçao de salárlO millimo e dos >tU- • .

Parecer contrár:o. A expressão pro-l Assistente de Procurador, existentes Imentos concedidos à maioria de ~eus Justificação
1'0sta ~ porventura - não conc:>rre nas Autarquias e Sociedades de Eco- ,segurados, poderão apresentar, l)reve- i " ._
para esclaredflr o tc:,to do art. 2.0 do nomia Mista ,referidas no artigo :m- Imente cD!1lliderável melhoria, aoom-j .A emenda v,:sa fIxar uma sltuaçao
projeto. O projeto fala em "catego- terior-', etc. Ipanhando, assim, o vertiginoso pro- ~gn~. paar o" procura~ores lotados
rias" e não "classes". A - expressãoI Parecer contráxio. As Sociedades de i gresso dos seis grandes Instit:.tos as 1"9 .i:!<stado de Sa~ PaQ.io, pelo ,cri
"padrões" é mais precisa para o que E>:onomia Mista não são órgãos au- 'I Previdência Social. terio da. arecad~çao que fa,!em all as
dispõe o projeto. Não resta..'11 moti- tárquicos. A m"tcr!a é, portanto, ex-, Pela emenda, tais organismos au- autarJUlas, Il"..st,tutos e CalXas. ~re
vos, por conseguinte, para as alter;~-II tranha ao projeto. 'I târqUlcos limitarão o reajustamento Ivalec~ o e!emento do .OllSt,? de vld.a.
,,6es sugerida!!. Emendas apresentadas dur:mte li, ao acréscimo de 11.,na ou duas classes, Esta .em Sao Paulo e paCl.•dificil e dls-

,diecussão: < Ino máximo, para cada procurador, <) I·pendfosa oomo ~o DISt~l.O Federal.
OlE:lin... ,. : que não deixa de ser justo e condi- '1 s,;'-.a das Ses..."Oes, 8 .dI! outubro de
N, 6 ; N.' 12 i.zente com o volUlne do serviço sob 1·9ã~, - Cesar Verguetro.

Acrescente-se ao art. 'I ° <) ~ - j .'10 art. 1.0: 'i os encargos de suas procuradorias. . EMENDA. .
te ~., ~eg'=-I Suprima-se a expressão "im.pedl- i Já o § 2.0 permi~e..ao Poder Exe- : NO 18

. : mentos" • 'cutlvo o exame preYlO das condições I .
"Parágrafo úr.ico. Os atuais prc-, .., ! econômicas daquelas entidades, de AO PRO.r;;:ro DE UI D A

l:lÚ'adores !nterinos que contem ou I Justzp,caçiio ; modo a proceder ao reajustamento I' A OAMAR.~
venh::~ a c~mpletalC dois anos. ~e ( A emenda visa ~vitar MS.J;'l"~-l sem afetar a estabilidade finan:eira N.o 295 - de 1950
exerclclo, serao efetIvados, medmn,e Idores das AutarqUlas FederalS a prol- de cada uma, concedendo ou nao ai Ac-escente·se onde' COnvier'
a prestação de concurso de titUlos" Ibição da advocacia em geral. Não é I melhori:t preconlzada, se a sl~uaçllo ~. _ .

P , fn -ó·Po .' o Ijusto que homens diplomados, faVO-j econÕmlca das mesmas o pernutir. 4 eqmparaçao a qne se refeI'E! I)
arecer ~VOA~' 1, C?n::. a su.~m_n- recidos com vencimentos reduzidos, Sala das Sessóes, 8 de outubro de artigo 1.0 tem em vista apenas os

~~o ag°t;:e~igi;:-Ci;:o~~sra~o g~eT~a~Iem c~d.ades onde a: vida ofe;-ece tôdas 11952• - Durval Cruz. I v~~cimentos fixos, e:ccluida a possi-
seguin'e' ' as diflculdades, fIquem pnvados doI N0 '5lbilidade de percepçao de percenta-

• . exercicio da profissão- em callsa as ". gens a queJquer titulo adicionais et.: •
•. "Parágrafo único. Os atuais pro· quais sejam estranhas as autarquIas e Ao Projeto de Lei da Oâmara nU-I. Sala das sessões.' em 8 de outubro
.euradores interiores serão efetivados o próprio poder público. A proibIção mero 295, de 1900: de 1952. - Bernardes Filha.
lJ?ediante a prestação de concurso de determinaria um gxave prejuízo para "Art. 1.0 As entidades autârqUlcl\s t J' t;f' _
tltulos". li formação cultural do Quadro de organizará os 'sell8 serviÇos de Pro- '. us - zcaçao

procuradores a:utárquicosl )?ois. para curad~ria de forma que os Procurado-, . A emenda atenua certos exagero.
:EMENDA este, com vencunentos di.m1nuuos, SÓ res nao ganham menos que os Geus I ao proieta

. N 7Poderiàm vir os vencidos ou ineptos. sub-Dil:etores óu Chefes de Seção ou I _.
, . I Sala' das Sessões, em 8 de outubro'IDeIe~d~8, _competin.do~lhes funções I

Acrescente-se o seguinte, alterada ·aIde 1952. - Ruy Carneiro. - Cesar de flScallzaçoo e legitimidade pa!1t 1'''-1
-numeração do art. 4. 0 para 5.°: Vergueiro. - FranCISCO Gal/otti. - i correr ..dcs despachos do Presldente
. "Art., 4. 0 Serão reajustados na. Apolonio Sales. - Victorino Freire. Ipaar' o Departam.ento de PrevidêncIa, Acrescente-se ao art. a.c,
conformIdade do art. 16 da Lei nú- N0!! ,. Social. I (passando ('. 10 o parágrafo único
mero 49.9., de 28 de nov!'mbro de 1948, . . Art. .2." ?. P1'~curad~r Ç1hcfe rece-I' da emenõa ~rancisco Gallotti COIl1
os vencl!l"entos atribuldos àos onze i Pro;eto de Lei da Cdmara -n-" 295 ; oera a gratmcaçao. atrlbUlda a cada parecer favoravel das Comissões).
cargos isolados de Adjunto de Pro-I' de 1950 I Diretor. . ! 20. Os ntuais procuradores substi_
curador Geral da F~zel1da PÚblica, Art 1 o ~uprinla-se 1II nclav?!l,! .,-l.rt. ;;,c O do projeto. ' tutos que r-:mtem ou venham a com-
que passam a de.'1.0mlllar-se de Pro-I "imDedimento~'" .' , Justijicacão pletar dois anos consecutivos da
curador da Fazenda Pública". i ~-' I . exercício rerão preferência na ordem

Parecer contrári~. pe acôrdo..co:.nl Acrescente-se:· i Cada.enti'!,ade au~ãrquic~ te:n.a,su.~ .c~O!lOlógica de sua admissão para o
0_ pal","~cr dll: Comlssao de COnSj;ltUl- Parágrafo único. OS procurn.,= Iecononna, nao senao possl'iel llol)rlgà- provnnento efetivo das vagas exis-'
~~o e Justiça julg~mos, fi. medida' das autarquias estão impedidos de I los ~ palitar ordena;.dos f~ac1os para tentes eu que venham a ocorrer no~'
,~sta. :Ma,s, cO!1lltlnll. mataria estra.• \ pleitear lJont..ra a União, Est"dos $, ~nclollárlOs.da. Unia!? Alem de a.nti- quadros de procurador mediante COD-·
Zl..;,a ao 'Projeto. ! :MunicfpiO$~ ~,!t!~ea> 'Pane a medida atentar con.. curso de titulos c guardatÍf!!) as me~:



Junho de 1953

nsentou, de 1949 li. 1952, inclusive:
45% (quarenta e cinco por cén~.
to) no Rio. de Janeiro e Séo Pau
lo.Terá sido muito menor êsSe
aumento em Santa Ca·tarinaf
Não' acredito, pelo que sei. .

Agora, de. janeiro a março, já
o custo de viua aumentou mais de
15% (precísamente quínza por
cento, no Rio, segundo, ainda"
':Conjuntura EconõnUca~'')·.

Não seria preferível que as em
p1'8°~.S fôssem aumentando des
de 10;00, 1'! razoàvelmente, os salá
rios e ordenados dos seus emnre
gados? Porque esperar que êieá,.
descontentes, entrena em confli..
tos com. suas empresas. como vi~

mos em Brusque e temos víste
em São Paulo e, aqui no Rio?

'I: mentrevísta que dei. em reve
retro, à "GazetaU de' Florianópo
lis, encarei a necessidade de um
aumento geral. dos salários, onde
não tivesse· sido feito ainda.

E Vemos D. Vicente AchE'.rer,
Arcehispo de Pôrto .Alezre, em.
discurso de!.' de Jl1llÍO dizer" cne
"se u mdetermínado ss.Iário foi
considerado justo, M dois. anos,
já, hoje não o será, depois que os
gêneros alimentícios e artigos de
primeira nacessídade subiram
trinta e quaren~' por cento",

.. A ·s.eguir -reccmenda que os ·sa..
Iários sejam reaíustados.

E viu-se que os grevistas de S.
Panlo c Rio. nas indústrias de
tecidos; obtíveram aumentos sa
Iaríaís acima de -3.Q'% ü!'hlta por
éentoi , _ .'

E poi't:·~ '! pun!r.. eon1 dilnissõe$ ...
os OP."ririOll· que. paJ,'ticinam de
l.!m.!'... .gl"'ev~ no. fundo~justa ou ne..
l:1 ti:v~ram inf1uf.ncia?

K. j§. ·zgora, .não será. de mais,
esclaracer o nosso pfu"lSamento in
teiro 'sôbre os proble~as elo tra~
balhó que criaram a' qne:õ.tão so
cinl dos nossos das.

A doutrina tt'abalbist:t, . fsvcri~
vel li: livre inlciativa~, MO eneam
apenas as reivi.'1dicsÇPes dos: tra
ba!hado;es, esquecenÇlo a incftIi..
tril!;. . •

Compreendemos que :n5.0~
haVe:1' elevação deD$vel d€ 1lil1á
P;S= 0& trllba1Mdores. se não ~
=teress!L"Jn.."& Ira.w~o

() traha.lbo. o' eitQt~o .dê :tm;.
balhador, li< el:eeuçãodas suas ta
refas pela melhor .f~a possi~

tem que.estar~~ nreoeu
pa;ííe5.!iEas sópod$"emoS pedt
lo .8 reclamá-lo ao em!l-"eglUilil', se
a m~mos nocon~eito de em.
prêsa, mo é, se. PUdermos con
v;mcê~lo 'de-qt:!e lo; fábriaa em que
trabalha co!xstit<.Ji um conjunto
~ ~ fIe f:szpa..'"f~, não _
5ÍmJl'les vendedOr de~ a. 1m1
patrlID .qt1e lhe }'lAgll.$llmpte 4)~

nog que pode. mtl;S' @mo~
]'e. Elos' ben~ficlos 'ql!fl elll. propor
clo.~.

Por sua vez, 2. ft.br'= não ,
um. bem··.w·~. que lntens,.
&ao Sl)ellllS ao'~, 00 ..
empregado. mas &' coletividade
tõda.

Era, =uonne ovúlto qae.to
mem as su.as &.tiTiàaáes,. &UmaI.
ta coma vllJor t;OOial, .Jf>. pela. Jll'6
t!uçM gO m:que eoncorre p&l'& •.
economia & pai3, já., ~o que
representa par&. mn gro1p:O, ·em se
ral"'numeroso:. tre-pes302S - os
seusem~ d:ee3Crit6ri08,.
(l;>e-~aa e =S·f~

Df;f rero1ta a..~ mc'.al ú:i,
l'>:rolltie1l<de e<>mrt!tlÊ(\a por maa
fiSrtea.

El$ 1.=lr-l~.Efau!:ares o' ~.
fozma..."ta$ Da velha-~ i!id!'rt~
~.a.,. uão ~. Bepm.'>Oi _
Ilh...oeer, c:mle O' !llS " ~"1de :ftlk
~ waldemal'li'etteira, = di= ~~. "'ro:Y a 1mpira* ~.
~o~de'W~,o

~. de J>r~e 'õb' Jlode
Ba f!ll!:m:tlJado llV.~ eomum
da.:~ tendo,.~
~.O'1mlttdo. ..~. O Cl!*
<lquivale· dize, que.e!lI..·~ ~dll.-
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mas prerrogaiivllI ligente5 :DA lltua~I momento. '1011beram: dh'lgir a pa- Só lill 1'oderã() opor QIl trabalhadores
po anterioro • • lavra num clima. ,pacifico, alcan- se se reunirem e se agremiarem em

• Justificação . _ i çand. osolução plenamente satís- entidades coletivas, em sindicatos que
I tatórl~. representem, perante os patrões, a IIU-

A emenda. visa a amparer a situa-1 . A liberdade e autonomia síndí- toridade necessária nara reivindica-
ção dos procuradores admítídos no I CaiS,. direitos reconhecidos na Irem seus direitos em face dos choques
mteresse do serviço j,uridico das au-I Constituição, serão pe>r nós res- que se deflagarem. '!
tarquias durante os impedimentos' peitados. Pretendemos, neste Mi-' Do contrário o trabalhador ísolado.!
dos titulares efetivos frente ao pos-I nístérío, colaborar honestamente em face de um patrão POd.eroso, ser$. 11

.sivel aumento dos quadros das car-j com a classe trabalhadora. Essa Iscmpre elem{tto' insignificante para
reíras respectivas. F; está em perfeí- . COlabora.. çãe, sei muito bem, sõ 1'0- reívíndícar direitos ou defender prer- i
u. consenãncla com a Lei Orgânica derá ser efetiva se trilharmos o rogatívas, I
~o lY1iniBtério Público da União quan- l caminho do respeito aos dír,eitos Dentro dêsse ponto de vista e enca-
do estabelece no seu art. 90 "in ver- I constitucionais de liberdade e au- l rando também a. posição dos empre- i
bis. Os atuais membros de V...inistério J tonomia sindicais. Voltaremos ur-I gados em face do empregador c da'
público da União interinos e substí- I gentemente nossas vistas para' própria indústria, quero aproveitar a 1I

t'Utos com mais de dois anos de exer-I" .os organismos operários que por- ocasião para ler trechos de uma carta,
e..ícío que não estiverem amparados ventura estejam sob intervenção que há dias escrevi a um grande in-!
llelo artígo 23 do Ato das Disposições ou com diretorias eleítas sem to- dustriál do meu Estado.: :,
()onstitucW~ Transit6ria~ e pelo .~ar posse. FIel a essa orientação, . ""OS senhores está raciocinando
~rt. anterior terão preferência na. Ja homologamos o pleito no Sill..-i com mentalidade que fazia dos
lM'c,lem de antíguídade para o pref'.n-I dícato dos Operários Navais, que f' operários dependen. tes a. quem' seI
chimento das vagas existentes e dqs :;mrticipou ativamente da greve prestam certos beneficios como
~ue: vierem li ocorrer :nas categortas ] dos marítimos e que, sem dúvida quem faz caridade, de cima para 1
miciais das H'sr;ectivas carreiras ob-] foi um dos baluartes do movi~ I baixo. das sobras de um balanço I
servadas a..>exigéncias legais. I mente, , I em que os' Iucres são tão romen-!
. Saladas sessões em 8 de OUtU-j Estamos certos de que a classe, t~ dos sócios capitalistas, sem con-
ero de 195_". _. Vito.r;:1.O Freire. ~ trabalhadora só poderá assumir a ! síderar devidamente a parte com

O SR. PRESIDENTE ~ Oontínna sua plena responsabilidade nos I que o trabalho entrou para a I
a ,hora 'do Expildí~'1te. problemas sociais quando gozar de I1 obtenção dêsses lucros. . I
- Te ma. palavra o nobre Senador autonomia e liberdade. 'A realidade atual porém, é outra
llamilton Nogueira, primeiro orador I - Nen.,lllli'll. outro motivo nos I OS trab;;lh~ores, - e evidente-]
mscrito. (Pa.u.Ç(,/}. I trouxe a êSte Ministério, a não. ~entenll:0 sao apenas os opera-]

Não se cchando presente S. Ex.• ! ser aquêle de bem servir aotra-I rIOS de fábricas, !JlW! 9~tos em I
~ou a palavra ao nobre Senador balhadOres.. Esta.rem.os sempre ".'. qualquer ramo d!". ~vlQade, e !lm.!
Gomes de Oli\leira, segundo orador serviço doá justos interésses da i qualquer setor,. na CIdade, na za-
:Inscrito. cla~se operârío, ,Esta greve, que I V?~, nas fáb:l'lcas como n~ escrr-

O SR. GOMES DE OLIVEtR.!I. _ hO}6 -termína, fOI a minha prova! tóríos, n~ portos, -. os tr...1:alha-
'SI' Presid,~nh,. Sra..Senadores. at·e..!~?_. ~tamos certos de que 1- ~~re:sp"rO~:i~:QSdO deiXp'~~ q~~~

Ainda ontem t:avamos; nesta. casa u..~. ~emos para. dar uma 50- " ' "". _ .~. 'd bate -" luÇ'ao. Justa ao caso. me os q~a proteger, para s:a-
,um e cubre aques:tão :sindicall Pautando' nossos at"s ~~__'a .d"'- . nhar malOn?D.de. não lSU em VIr-
em que o Si'. S€nador Assis·0ha· - ~- - tude d 1e os rantem
'teaubriand expendeu conceitos Com 'fesâ das ravíndicaÇÕes legitima.sI .as llI' que. gaI ..

. _ da .classe trabalh..."\dora. est2..ml)S como.. dos seus muli,~tos. .
os qWIJS nao me pude conformar, . certos de bem servir ao povo e ao . .Daí l:lIDa eo~i!nCl" que dia a
$.j)aPteQnd.~ S. k", embora. sem me govérno, oorrespondendo à exo<:c- . ~ malS se firma entre os tm~-
es;;endeI' <l~~te. tativa do senhor Getúlio \Ta.~. I' • ll1a~or~: .sobretudo IlOS meIOS

Praponho·l1l.e, hoje, demonstrar Em tôdas as suas lu'as em to- I malS aQ~a.ntado:..
,meu pc.. n!,o (l.e VÍlSt& 8 re:peito da r d~ c.; lnD"',.,.,m. os :.....>...,;., do- . Ora, a primem.. lla!,L"aÇác ;do
.rga:mza.c;aouo:; í:l.'ll:bs.lha.dores em, .' -~...., ...........,a . trbSlhado::, como de todo o m-
IlíndiClttos. Antes., porém, quero C()I!.... res poderao contar ,c?n~o. ~- diyf(luo.é S"-nhar o !!Uficiente Ptt-I
tratUlllr-m-:l: coro a Nação e eom.-GS l ~ semPl:'6 na :pnme= ~trin- ra ,viv.er.· . . ,
trabalhadores = atividades .mar!'- ~a, defyndendo os.~unu;~. I.salado•. êle tCI!L ~e submeter- .

.timas,. pela cessação da greve que O .p~o.e a m11l1steri2.1W- se ào que- Q. ps.trão lhe queira pa- '
llavi= promovido. mo~'. A. ~IaçãD da. gar, fiel!, a. dlscrição déSte. Masl

Lerei, ,81". P'..:eside::>te, as ouortu. greve dos ma.rit~ demonstrmt, agrmliaoo ~:!eIU sindicat<JS,
1'= C\>llS:d"I<\çõ'lS. que o :Ministro ,do com dar=. m.endialla, cqne. estilo fie tem.' .lltttr&.. ' fôrÇ!f. para' fazer'

''l:i"abaIho. Sr, João C-.oulart, acaba eontaóos os 1!etJ:! dias. Irao há vs:J.er ns lIU::t3 ft!:vtl'ldica~ e re- .
E 1azer >lo mn repórter de .0 P.o- ~~ IJl'} ~ll". pa,:rn. «" e1ai:n:u- 681áriOll adequados àS'
]:ll1ar. ~ta eapr..al, um grande 6;- Jl~~ sindj~o'.da- ·.suas ~si::lade~. I;; _·ê umaI
r;ão d - . . çue1<l$ que, cWe~IIdo mta-esses dl1S'~es pr!:nclpaÍS de tai., or- .

=~~~&:.~~~;O! ;~am=~s;:'~=~: ;a~:'~Õ~~~Ô3E:~1
Diz o Si'. M!r'.:.m-o 00 .'I'rabaI!lO f ~ e ~~e_ do<> t12baJlj;aOOres. não osabatem.lllslll.. ~,

l!lla rreonhe-~ lW~ t..-aha1h:Jctores o f :/!:!!te. P'-4'"listeno estará sa.'DP!"" de Depóis. d<m dsequilibrlos' deter-l
;<fueltQ de que t.-sa.r=, cl"~rs..ndo-sef ~. aber"..ss p:ua as verêladeiros I minadoll peltlll últimas ~3,.1
er I lld=.: :M:z.snuru:s ,psno. aq>.l.êles I' desde 19.14, ., custo .de vida tem'.

',1 gl'eve, pro--.J. conquistar melhoria q'.J.e V.:lJ~al'll ~cl='_vam.enre' lev.ar .i3.um.... entaclo' 1.ll.eesssnteIl1eme, em!
de .~lO. E. 1'~anilecendo_1he" v:mtag-en& pessoa~. faze1" política. : todo m.undo. li se aumenta. O·
""se ai.re;t,0. cok'eand.>,;~ cm. ·p.1si900 . l!'~..'1a ou S".rvir "_ eonvenre.n- i preeo d_ mt:resd<>rias. não há
i31:mp~ ~C3' t!'s'i..H?Àl.k."t!lOres; diz e 1 ~ a que são alheias G'.Ja8~ elas-j corJo· deixar de .aumentar 05 .$1.-l
};r. J:~o Gcul::;.rt. ::1\le.-procurou' .:W) i sell'. I lsr.iQll. !
s Possl"l'tel cclaI;vraj~..o R C2Se movi- j . .. ~, 'mç.n:l ' ... . ......, , J. ' .1 Quero. $:it'Í a;>clnr ~. t:>d~.~.! Elo. .certo, emr'ÁI. hã.pou,CO o a~:..

:',C:l.}..~~r,,() ""',~",e:- ia j~a;+ ~. "--'"-""'~-:~""'''.n~. ;;."...~.._ ",.1 na>av.& g. Sr.' Hflrác;io La!e.,j
a.s:~)lra"":u-~ QD.,.'3. I12.B1'1'bm.:D:3~ 1 - WClo:"'~~"'~' V' ~~ lLC'\Oo- ", 'de-patad' l

"Nlio poãeda D'S!' objete de dú- . ç~ tenlla.'U c:~ em.·no.=, I q~ a!D4a. . o. qUI!' a,'
vi&!. li direito e:>n...~~a1· de I a~.ão-. E. tinafu:=dQ,~ I e1e:'~ dos lSãiíos,e ,,,en=-

de I <l'.le i!!tl>.~ se trsnsfonne i ~'. j!e~ nu= .mtan:tent€
~~ _q~~~~ ,:â; ! num or;;a..'>i=o e;~ excll.l:Siw- f '!lO ~~ & etl~to dOlS d- [

"1)I11ert. . i ;Ia' e1e'l'!l~O Ih dál!Se !,pe!'ár.a. i :t.t'.=~ ~~~ ,.
_ A gn;e. era :tusta l'O!'ta.nto I I'Udo faremoll' nesse een.tido. ~ I ~los"'. .., .
~_ se havia~ tendei> ~ t -será a. =a l't'.rcà<l- de e$~o; .- •
direi:i;e:3. d;::Js. ~Core3 _.. pela melboria de =<:~ de tra- I Da!, Sr~ ~ a. m-pra-l'
-';;;'0 ~D Feder ~c" Ej poüeria . bllJJ;w :;'0 ~." '.. f ce:iê=ia. .~ uriticaa qu.e Ile ~.
Ire (Ji",enbltr :no :>:Jnttd:l ele f!111:"'a-, ~~ di=tidcrc e~ em dú"ida. Ieont!?'o .Ol!\q;:e pIeitcl.:!.m aum~ dei= ê;ne lÜ:l"ei1os. L'lSf1n p::-ocede- iZ" 1"'g1~.~d!l do=hn.elW' opel:ól"I".~$'.~ta-:e que O'
m03 no caro ebs Ll:4""!titoos,. e;a- ,:0::"::> l'!:). santid.? êe sua.m:~, en.- i sument3 l!Ie~ s.carreta..-e. eleva.-
f?eIlt2:ndo ... r.r'ta. )'ell.c;o.nâria. ,Ire i!=:di;".c<W7S1e ~." ~.' ho.~. i. ~o- ÓO'_C\1l;tb'.",de' ",:ia.. qu=do. = ver--l
~. '_Ja~"S!i! ~l!'t' !< tlil.:,ede $0- i~n~!'lor ea~. ':pa!'$ ,-!l~ i~' ll,!I r.e...~vh:l:dIc~çéea_ SÓ ·B'.qem
hci~nada ~~ m,,;o3 'n.a:Jltums: i"~' Q""ncl;) fa!smce em ~-:::~. o..~ & aIernçao. de ~,
a repress§.o ,,= e liim~leH. vea~ de ~'querem~ re-! (la u"ol.:'1dtúi\S$,~ og. tr.balha- I·_ ~03 Batistetoa ~m ,.,fer:...r- Ul]~~ a!ll! ~.,;:aclD..'f de'ld~ ~..e. ~dà.da- ~
Cle5i1'.!âeI:ro ~1_. nw~·.e=t'" que s<>.'. '.UG.'a!! - e;,re!:'-'r~·"'-. de ba]';l~ de . ::-.8_.tCres... v-e..neb'J'"e1':.Ws'. I..
notabiH~u'!'eta. !m!ã~ dos_ma_·i,C2mS- eo-~...re!eh..f!.'" ~tó!i~.i~~- . ~:rEo ·6. porta.~tQ, jru";to ne!? ra?Oà--l
r~, ~ fi=52"- ~ !re1::l! )~ lt..~,~ - e lU] I=$pr!..o f!m.~~ vei. q!!:!! Ml ~me••",póa mil-J.oradO&i
.SOêll. ~ooe:=.-;le- tl9sIDdiC"...fu- I p1ÕllCtl . . • ~-.~ ~ 1!t!í1&~.~c';..~ fi!! rei-I'
m.:J Il.9.:5l>2W.l lol']~ n:n"-m~;;:3 ;h I Na"a.· m~<~ 1e-~. ,. 'I v=<:üea9\"= !i'OS' t-e,bal,._$!'M. ql.'e
~. aIt2n''21Ml~. ". N 1" •. :_- -. -'r ,,,"_mo ~O qL'-e Q, ar- .-,edem l:;mX!~ • ~"'1Q. Es= g,-!
c> - - -.'. • - -ca :i'3..- a I .•lUl-'7.2;,,·ao C><:;3 ~e.õ na~" el!--, ,.Feitll.~.,E-e:l Con'I1; . 113 1lN.!';l!l!: .llt'lU!'e'l

i!ssa tmba..~~", !'ra tmm M-l't'~;;,~ 12.c1assi!. ~ .QSSt'll: ~9 F=~an.'J:~.m. SÉ,~' c.o~~ Eis
~eoo~,.._.~,., M .~"" c~~~ o!,e<.>er d99o- em::J:e- .clev~ cli<.>a .~eçoo • tiio ti:=n:l. &le1I

. , !lO:-no. en~ ...,e:.,..gad=. da:i-t:!et~a:=;·dn~q.:;:e1·~Utl. liet-&~"E'I es= .~
Dt=~d" & f!>nfune= .~iV".l ie=tiIDa-oA::D:'!!P.:!a El11.:!,ti'!s;>m:u!o- ~'1. ~a,~.m:fo ~_~
dJa...e;l-&~~.l'JO{',!a~ 03, ~~<lIS.,~ fL~o., SJ'), tm-nao ~~=ts. &! ~~~ ="r'" "-c=m.~
e~::L..~e!ldG:a. ra::~ida.d-e· ê;;,1- e!a~ ào!nm:s.::1~.. f"!o:ntr-s~ :fih"~~ 1 .E;~nôri"~1;"aP' -~ ~;;tõ de Y1d~"au- ~
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lizou ainda que CCíltin~mlo a j' operação q ue fará a todos mais rríosa terra, que sempre • Iêm com! a todos -contentou e pelo qual o CQ~-
Aer privada". ~ ielizes. . - ~ açodarnento e proveito. . ta de cabelo, na Argentina, não pode

Els porque D. vícente Scherel", r oocneoo as qualidades pe-ssoais f Sr". Presidente, deixando consignan-. passar de dez cruzeiros,' em nossa
ainda no discurso citado dtz "que 1 do a~g~, .mas parece-me que 05 ido o meu voto de congratulações l~om"1 moeda, e a barba, de trêa cl'u:z:eircs,_.
a função social da propriedade! chefes da indústria ainda preci-! os colegas daquele jornal, peço 2,0 Que fêz aquela' dama h'"llcllz:Elll1.e
impõe aos seus detentores e aos I sam libertar-se daquela posiyão icompanheiro. ,que o repr~sex:ta no Se- já desapal:ecida? _'_
dirigentes de indústrias e eznprê- f de senhores absolutos da empresa, J nado transmítír à sua díreção as nos- _ conseguiu, para - B,::; c~U'b-earlas em
sas, deveres .írrecusávets'", -I, sem se anercecerem de que ela j sas felicitações.. -(Palmas) • I) que não. era, possível ?::~menta.I! os

Essa função coloca, :portanto, a;. ~~onstitui,hcje;. um conju~to, u!u I/ ~ ·S!'. President~, passando ao assnn- p:t:'eçcs. c:~ ~A::r~e '1~ cabelo e (kt, .~a:~.'-
:fábrlca ou emprêsa nUJ.L1 plano I' todo, um corpo, de que el~s .sso ..~ pala o q~a1 me li.1Scr~vi, peço. a?a, o. ~L::.v~eglO ce venderem :01.11.1'8-
Inegavelmente mais alto - o do ~ parte _ a cabeça, se~l d;.tVl.?a, Ia~e~ao "do benad? - culpado, S8m 1lJeS ge .:.nterl3.. _..
ãncerêsse coletívo, l mas cue sem os demais 'orgaos 1dúvida, craque esta. ocorrendo - pa-I Nao .me lembrara ca loteria. ~ q'-;;.e

, .. O Estado, por isso, bâ de an- I não poderia subsistir. E porque I: ra o novo aumento que as barbearias Iconhecia o projeto de lei'. em trânsito
cara-Ia P01- fOn:aa 'diferente do I são o cérebro do organísmo, hão pretendem fazer nos preços do corte na oâmara dos vereadores, atravós

, Q.ue o tem feito até aqui. por uma, de prover o necessárío para que, do cabelo e da barba. ' Ido, qual. a venda da sorte. grande ,<<oH
tlecorrência natur~l da evolução. 'lOS demais órzãos sejam atendi.. , ElabOrBi, no ínícío dêste ano, pro- i contíada 2..penas às pessoas idosas! G

O nronríetérío deixou de ser, dos _ nem sÓ as máquinas, hão,\ jeto de lei co~ _o qual procuravaevi-I' aos .aleijados que não dtsponham ",.,e
com õ võto secreto, aquele homem ! elA ser, bem cuidadas para sua tar, dando feíção nova e mais mo-. recursos nem ce outros fiNOS de sa-
influente que valia perante osI có'ilsenação- os homens que I derna às barbearias, êsses constan- bsístàncía, '
govêrnos, pelo número "de operá- .nelas trabalham o hão de ser j tes aU!11e?tos~ os qua~s hão de chegar \. E~~oo~~cia... eu, entret.anto, .na pro-
rios cue tínha, isto é, pelo ·nÚJ.-ue-jO também. ." L a tal ponzo.qus, daqui a pouco. anda- posiçao ce minha 2..utoria, urnas tan...
ro .dê votos, pois dispunha. dêles Assim será mantido o equilíbrio 11 remos todos barbados, e de cab::los \ tas reduções (!e impostes; como, l;or
Qisc::~;:i.cnària.lnente, podendo das- i indispensável ao bom funciona- compridos. (Riso). No c-orrente exer- I exemplo, no de 5'0% na ímportaçâo
pedi-los quando entendesse. 11 mento de um organismo emnplet;) I1 cicio-,. esta já é a terceira majoração "de apetrechos, perfumes e 'dems.ís ma-

Par outro lado, os trabalhado- como é o de uma indústria. dos preços do corte do cabelo e da teríaís utiEzados p e 1as. barbearias,
res desarznadoa ide díreitcs, mal E'preciso cap2,citar-nos de que I barca, que vão, r~pectiv"'mente, pa- i através das quais s~, ?bteria rendi-
enszíavam reações fJ.Uj!--eraIll pron- memos um mundo novo, com Ira -Cr$ 20,00' e barba Cr$ 7,rX). ! mento normal e SU.i.leIcr:tte para ·0
ta facilmente sutccadas pela po- um. regime constlt~ci?nal que re- I p sr, -lI'UtfJa1hães Barata - pcr-I cap!t2.1 cuja forma de ·a,qUi$ição indi-
licia a ser"iço sempre dos pode- conheceu amnlos dlreItos acs tra- nute V. E;xa. um aparte? (AS3enti- quel.
rosos - em q,ue se comavam os balhadores. fnclusive participação mento do oradol') Eu já. pago Cr$ I Sr. Prcs~dentz, não perdi a' espe-
hO.tnBns Uue tInham poder econô- nos luc.!"os da e!Ilpr~a.". . 2.0,00 pelo corte do caOeio há muito rança· de ver minha iàéia vitoriosa;
mico nas mãos. ' Essas Sr. presidente, as considera- tempo. Tão logo se falou em, au.,nen- e não a perdi >'Crque, com surprez,a.

Não era de admirar por isso~ ~s Que· (luis- transmitir ao S~""ULdo te, os preços ·SUbirfu'1.1.· Não há lei, Ino -dia. .enl que o Senado rejeitou meu
que os pod.eres pu'blicos só vissem 11;'0 m.ômento- em que se disCU.tem as nem' autoridade, nem regulamento pro,ieto, o atual Ministro dO. 'fiabalho,
na fábrica. o proprietário,esque- reivL.-::dicaÇÕes das agremiações traba- com fôrça bastante para ser obedeci- 'I Sr. .João Goulart, leu a noticia ncs
cend~ oso~tros a3p~~tos. "lhistas; 110 sentido de forta.lecerem- ido. ~ornai.s~ interessou-se em. c?nhecer. ::3,.

HOJ~, porem,. modifIcada a po-. -e os trabalhadores. para que possam I O SR. MOZA..~T LAGO - V. Exa. ' mtegra, o t-eor da proposl~ao por mtm
aiçao- d,?s tra,balh.!adores f~ce à IComparacer perante os patrões. em po- ':em t~~ a razão. De fato, al.;umas 1I apresentada, d.eU-me a h.O... nr2 de ir
çoncepçao SQClal da propnedade, sição de 1"ualdade. fDarbearms decre~aram o aumen.to por à mbha casa e daclarou~me que a
esta, é ·co~erada 1;!ara ser pro-j Que, de" urna 've2i ~r ..tô~as. s: j con.ta ,pró;:;:ria. Nem ~ minha inter- ,soluç~o proposta era 'per.í'::itarJ:!-ente
treglda, .nao em razao apenas, !io obstenht>. o poder publico aa mtervOJ: ,fe.'"€ncia Junto ao então Mlnis?ro do Iexeqmvel dentro da le~;z4:;;,o Vlg~J;l.
seu detentor e em ~ beneflcro, na. questão, e faça JUStiça àqueles que iTrabalho, Sr. 8egadas Vianna, a' quem. te, sem necessidade ele nova lei.
mas também do:s lllle ,cooperamIserão sempre f..-acos enquanto não' se Irevelei o abuso Ctnf'rmado ~lo emi-. Hoje, pc.rtanto, ua sab~r que os
para o. seu fUl::1CIO~a~en~. em se oongregarem para en!~enta.-r_ os ~o~es ·I~lente cclega, i)elo §stado do Pará" preços Go cone de cabelo' e d& bar
tratl)~ d.e uma_.mdustrI~, e, .50- êsses Clue; hoje, atraves do capItalisc 1.~'Vou a adnmllstr.açao às providên- I ba. tinh= sido maioradofl. '. recordei
bretudo. em ra~o do mteresse mo são os dominadoras soberanos ~as ICle.s que lhe cumpria tomar. 'l as palavras do atual titllfur da, Pasta

.
sera1 qUee.la r.epreoonta~, emprêsas e da vida. social, econômli,-aI Presentemente, êsse e outros au- do Tra1J.alho e apresSei-.ln.e.' em ir

Odqno_ de ll.'PA eEPpresa,ou qej!e pc>litica do pais. (Muito bem; mUI-mentos. de preço são feit<:lS com :av.- ieonversar com S. Exa,. a fim de ver
uma 1'il.brIca.'P01S, nao é para nos to b=). _ ,torlzaçao da COFA? ti: a velha his-t se l?oremosparadeiro a êf>Se verda-
~s do q~e o gesto!'" de u~em-! Durante o discurso do Sr_ ~-ltória. Uma ir.stitt.ição' criada para deito absurdo. que continua se -"eri-
Pl'.esa q1.ue lntez~essa.. _. a c.o.letl'Vldade.! ,mes de. OliVeira o Sr. café Filha, o bar.."teamento €la 'lIda, para óai- '.f"ic<!~ndo e1::1 nhona canital .. da Repú-

Ele é, sem dÚVlda. o trabaJ,ha- Presidente deixa a cadeira da pre- = o preço das utilidacJ.:...s e dos ali- 'bli<'-&. "(Muita bem! Muifo bem!)
dor maisg:ra.dJia(iO! que, por 1SS?! sidêncitL, que é OCl'pm!a .sucessi- mentos, cadlt vez que aprecia um pc- j:, O SR. PRESIDENTE _ Oontinua
merece ganh;ar mal~.e ganha, Ja, vamente pe?ol! Sr . Alfredo :N~ves,!dk!odos patrõea, resolve atendê-los. r"a hora do e;;:oediente. ' ,
nas. suas retlpaclll.$,. la na,par-..e d:! 1.: Secretf1'Ío e Ma,rco7l4es· F,lho,. ;A at!a não se justif!ca; t~nto. mais ' Te'-l~ a mlJ~vra o nobre. 'Sen~dor
lncr<;s Çlue Üle ca!Je. E ~ ele! _ Vzce-PUsi4ente. _ que os- po~res baroolI'os co~t:nual? .,Vlct-cnllo' F-reL."e" quo.rro orador :ms-
3lemo. ta~to m.alS conSlde~a,do I' O SR. PRESIDENTE - Continua 100m meIhona ,alguma de :mlarIo, \'1- tcrito. _ •
fIllant,O. ~aIor f"r o seU. espm~e bOra do exoediente. ' vendo principalmente das gorjetas, o i .',
cle_mlclatI~ a sua capaciQade d~ I Tem -tt ·palavra o nol%e ~na~r I'que é, positivamen'te. absurdo. j O S~. \'If.CTORINO FR,EmE. (Lê
açao_l1ollg'enrbeZ!sque valem tan-I,:Mozart Lago, terceiro orador ll1lõcn- O Sr. Fro.twi~o Galloiti _ Quan- o segum~e !'l,seU730) - :=r. Pres:d-,:n
to, ~o Só para eles, como para a ,to. ' ,tQ mais caro fôr o'corte do cabeio, Ite, SU.bSt?-êUldo por. um !lustre ~ d~'1:
JIaÇa<;l. .. , O SR. MOZART LAGO - Sr. in~enor gorjeta'recelreri o oficial. no.mmeIro: de CU,la amlzade e vel,'~

Veja o ,meuamIg'?,comoprocu- :Presidente, antes cSe entrar no assul1-1 O SR. MOZART LAGO _ Menor I estlm~ mUlto me ho~o., Sr~ 'I'anere
ramos.elevar. a funçao de um em-I to para falar sôbre o qual me- insere- Igorjeta de freguêses estranhos, por- Ido Neyes;. delxa o Sr. Negt'~ de. LI
pr~Io - ele I!ão trabalh:a ~IH:- vi desde ontem quero con.,."I'atular-meIquanto eu, que me sirvo com o' mC$- ,ma: por rõrça da re!!,od~".açao InUllS
nas p~a, usuttuir luCI'OS.egoisti-

1eom
a~ b!'&sl:Iei-m pàoo gp Imo cnciaI há perto de' trinta. PolICS, I ten2.l a qu~ cstamo~ a.sSl,.mdo~ ti, pa~

ean;enre. mas p~2. coapa-a.:r n" aniversário' do Cor-refc Paitlkttmc. não O sa:crifico e L'J.o' dou sempre <t Ita da J~IÇ9" depOIS de ha.ve-Ia en
~orço. C?mum~ vlsando s. melho- 1i:sse matl1tlno. editado up glorioso im e s ma. gra@cação independeuto- j,,:=~ecido,cone: <;I seu tato, a sua, prUl
rIa de mveI nao.apenas seu. mas IEstad.o queV. Ex." represeIlta. na ca-I mente- do preço do cabelo. Sei que j denclll, o seu 'clvn;m..o,e a sua, cultura.
ode todos. oper~os .e oonsumlrlo- sa é. sem dúnda, UIn:>.du honrosas V. Exa. também ~l procede. i Desejo, nesta hora, riquem registra
re~, e para.0 progresso. do seUjtradic;ões da nossa Imprensa. i Tais fatos, Sr. Presidente, conlllpro-l dM nos Al'laf;; do 'Senado. :>$. palavra!
~lS. '- . _ . O Sr. César Vermteiro - p~te; v= que a providência csalavdora, eu Ide reconhecjmento do M:aranhão (\(;
, Com.. essa. conce:Pçao alta poIS. V.Ex-. um anartl!? Ia tinha. consignado no men projeto, Çl':mdê Ministro demiss'onárfo.
em.~ se hão de ~tes:ar OS ope- í O SR. MOZART L..\GO - Com de leioue o Senado não aceitou por! Ccube' ao meu Es-tado, Sr. P1'es!<
záriO$ de uma.incluBtrll•• ~ver:- ,todo o p:=.er. I inconstitucional. Tua 'zmente. am,en- i dente, ,a delicad,a' lncu!ubêneia de 'sub
mos de ver qUe,êles também hão O Sr. Cesar Vergueiro - ,~.3 refe- i talidade do Senador Fe.'"reira de SOu-I meter o Ministro Negrão de Lima à
de, .sentir gôato _de trabalhar sem- rênclas de V. Exa. ao Correio Pau- Iza. que lamento pão estar presente. pro,:a decisiva d<! úm con;junto de
pre mais ~e me.hor. certos d~ que li:lttL !lãQ mais' do aue justas. Trata-! levou-nos a cercear. cada vez mais" qua1!dades e e~eriências n~es&',.riHg
'não o. estao _!azCtldo para e::mque- se de órgão de pubIlcidade quase cen-l as nossas inicia.ti';$S. Iao bom dtlSempenho da ~stn.. O
eer ~o patl'ão, mas i pllXa. orlo bem tenário, que tem pre!tado relevantes ' l.o!eu projcto foi julgado inconst!t>~- pais ainda se recorda ds ccnjuracão
esta.-dasua fanulia e . . seu /1 serviços a São Paulo, acompanhando- '.CiP<la1. . Entretanto, que propunha? armada por meus adversáriOs. no sen~
p~, ao lado de chefes 19:t1alll ao lhe o progres.."O.\ Est$elecia, através de meio periêi-I tido de arrebatar ao pO"O mm-a.nhe.Tl<
meu amigo, con-.o·cooperadorCfJ de ~'" f tamente hábil e ,legal dentro da 'le- se. ll.trM·és de intimidações· de tMll
uma "bra, I O SR. MOZTRT LAGO - A"._'.e- I· • ,.' . ' b -be' . 't···· G -'" - E'-C . II fr·to - ço' o aparte 'do nobre colega que g'.sl~o ngente, que li3 lll: iU"IaS Ioraem, a v, orla aoovern"",o, u
u~o~e~~a.Jdadee~no' eJrl~ Imnitoilustrn as miimas palarns. Ip~sel;U afuncionllrsob o re.g~e gênio de Ba:xos, ~o pleito (ie n:tinha
~ uma' petltelra. Ué erJntan- O Correfc Paulistano. 8r. Presiden- ,coop.:;rai;1vo, no qu~l todc>s os oflClais ! ten:s:. O rád:o, a lmnrensa,_ a trIbuna
~ 'o que fazia, r~n~eu fatali- te, é hoje dirigido pelo notável jor- 'I de barbe1r?s habilitados a trabalhar! POht;?a.? ~~o das ante;-clUnllralJ
za,do: "êStçlu q'.:r..~brando . pedra.... nalista João Sampaio. bem conh.ecido fO~er!ll!ÓCÍos~_ i~__dob g8;GlU<:_es, vude.ua motlmén~q,
mas i!. ~quele o~trO que' cllise sa- do .congresso NacIonal. poia ~ele fez j _Nes~ concaçó~s, a parce~, ~e lu-! ::201• q Ir<tJllto de eVItar q~~ Q.. sr.
t1sfeito: . "estou preparando as parte em mai! de uma legISlatura, Ic:.os que se e,sY11:l. para os pa~roes .ou ,:b<ugem,? d~ Ba~~S ~m~se poMeo d~'
pedias para a COnstrlIçáa ~ nos. i émprestando-lhe o. brilho de SlUt in- para os cap.tali~tas seria Iepartlda, cargo a. que ha'i-.,:" $odo e.zeitp,. E .!l!a
ft catedral" - \ teli"'ência e o concurso de sua ex- i entr;e os associados! melhorando-lhes ~>nde de mar alto. encresplloda nalu

• t "-d-"'" ul-ur~ ,oi a Vldaem proporçao superior à de- "'rttlentlt que se arrebentav"" contra
Dês..'eS conceitos, tt::em também rao. =.a c , ~"1 corrêllte dos s.ument<ls de preços. ' a!lJ,inha )}<:ssoa e a pessoa dos mIOu!'

;)S e.:Il'prega~ores o ;seu conceito Distingue-se o conceituado matu.:i-\ No momento em que o apree~te:j. ~os. prete~deu envolver, para Ie...
ele vida para (jue rJi,o ~nsem Ino particularmente. na. Imprensa do l desconh.ecla o que ocorria. relatlva- >:á-la de l'Irrastão - como se isto
liue sÓ quebram pedrns, cada vez \ pais, porque foi se:npre o órgão ofi- i mente ao assunto. na República Ar-, i/iSQe :cossív'eI! - 9. serenid'1de do Mi.
ma.is dur.. as, com leis tracalhitasIeial do 'gloriosissimo partido. Repu'oU- 'I gentin.. >a. Naquele lJafs. uma mUlher! nis.~ Negrã.o de LL'll!t. O $.eu ~en
mal compreendldaspor muitos, CtUlO, autor do indiscutivel ;lrogres- - 'Veja o Senado CC!I.:.O tenho ,razão. 30_ de justif"~. & sua "yocaç§'ó demo ..
que 'não se apercebem de que ,elas I 50 de São Paulo, Estado que noje pugnando por que as mulher~s tomem I<'];ãqcS,. o li,eu. discerniment,!) d~, yet>da
são impoSiÇÓes',do nosso tempo e I causaadmiraçã.o ao nlundo inteiro. i pa:rta" mais, ativa na ad.."llUlistração ~ ÇL~ e .do. di:ã:l':r:to, té:I:"l::.n"l aUD ser 'Pos....
a. que nos devemo~ ·.adaptar. I Interess~"1.do indistintaraente, a. _tô- i pública - uma m.ulher, a sau,dosa j terp'adosQ..u, obliterados. nar~ que sa

Assim.· se criará entre em9:re-1 das as classes sociais, o Correio paU-I EvaPoron, correu- em beneficio .do i cllll.S1UJ",asSe o atentado dl.lrlqico QUe
gados e empregadores, mn saudá-, listano de hã muito c~nquistou prf'.s-, povo: chamou os barbeiros, estaj)ele-) Xinh:> na cauda <j'tS manlfes-::..\lI;qes ã9.
,,:":~l a.!nbiente d~otin:Usmo?, de eo-l tirrio en:u'e os habita.n·~es da.~ueia 810- t ceu:, âe a·:;~do CCt":J. êl-es~ si~em~ que ~ llostll:clade e desor~cn.l :unDl.;,nhlct~:;
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tudo, deveríamos educar OiS patrões, 10u injusta, SenQo justa, por ri mes-] F~l o que os míntstros demis:s!onã-' :: - Discu.ssáoúnica do PI'o'do d.
principalmente os patrões.. Ima está den,tro da legal~dade. ,[rios deix:u-an;. para os novos titUla-I Lei, da Câmara n.o 390, de 1952, u;

O Sr. Francisco Gtülotti - Alertar' E o que ?3,O Sr. Mmlstro do Tra-! res, E' ínegável que li questão dos i retífíca o Anexo n,» 18, da Lei ~ú
ô operário sôbre o cumprimento de Ibalh? é coincidente com êste ponto imazísímos poderia ter sido solucío- Jmero I A87, de6 de dezembro de I q'"
deveres é uma forma de educação. ,de Ylsta: , 'nada pelos ex-Ministros Segadas \iia- I (que estima 'li Receita e fixa a '-es:

O SR. DOMINGOS VELASCO -I "A greve ~ra j~st~, port,,:":to,! na e Horácio Fáfer. e pelo Minis';ro Ipesa da União para o exercicio~ d
Encontramos muítos patrões, sobretudo I. l~gaI. Se haviam díreítos ferlú~s" da Marinha. Na expectativa, porém, i 1952). (Com Parecer contrário nü-
'os que estão, pessoalmente, à, testa, curelto~ dos ~ra~alha~0F"s, a aç,!-oIde deixarem as pasta,s, como que dei-Ilnero 'i38-33, da Comissão de Finan-
de suas emprêsas, que já têm melhor I do. Poder Públlc~ so se poderia xaram aquela bomba a rebentar nas i "as) •
cO,mpreensão do fenômeno e melho-

l
' ,?l"lenta.z: ~o sentido de amparar mãos'dos outros. E' a impressão que I' D' ~'o" ,. . .•

ram as condições do trabalho. esses díreítos, '4s,slUl procedemos, tenho.' i 3 -;: lS-:,~~O ume; do Pro~eLo d"
Sabe V. Ex.", Sr. Presidente, que, em no casodos ma;ntl;ln.os, enfrentan-. . . ' I r::cc;:e.'o Leol~.atlVo n. 8, de Ig'03, on-

determinadas emprêsas, os trabalha- do a 'grita reaeronaria dos que de- ASSIm con;.o o Mmlstro Osvaldo Igll~.a:lO da Ca~ar~_ doS.Deput~do~: que
dores já se sentem integrados na or-! ' selavam ver a ,!are~e solucíonada A~aJCÜla, cO~Jugando esforços ~om o ap"? ,a !t Com ençao so~re· o lns9tuto
ganíeação a que prestam serviço,s. I p~los meios habítuaís - a repres- MUllstro Joao Goulart, consegUl,u en- IIridígeniata In~eramer!cano, (Com

O sr Erasicisco Gallotti - Tal fato sao pura e símples", centrar a fórmuia que atendeu às rel-I parecer~s favoravels, DS. 482-53, da:
está-se' generalizando. ' i O .Sr. Ha1fl'ilton Nogueira -:- Estou \jndi~ações dos marítãmos, o mesmo! ~omlssao de Con,sti~t1igão, e !ustiça:

O SR. DOML."iGOS VELA-8CO - I de p~eno acordo com os concertos ex- I poderiam ter aíeançado os ex-Minis- i ~71-~3, da de R<;J,ago~s ExtsrlOres; e
>Qualquer contribuição" qUalqUe,r su- pendidos por V, Ex,'>" A gre,:e, foi I'tros HO,rãcío ,Láfer e Segadas Viana, 11372-~3' da de F',n,anças) •

gestão do trabalhador, no sentido de Ju~ta. ,As palavras do Sr. MllliSt!O Tenho, porém, a impressão de oue 4 - Discussão única do Parecer n\4
melhorar' a forma ,de produção, será Joao Goulan, - as pal~vras."'"7 estao Ideixaram uma bomba de retarda- mero 512 de 190 3 <ja Comissão -de
bem recebiãopelos_seUS dirigentes co- cer!,as. Agora! em relação ~ m,~rpre- mento p9:r~ ~'Tebentar nas mãos dos IRedação,'oferece~d; redação final ~
mo uma eolaboração. huma,na, O pró- tação qt!e estão dando - ~o o Jornalj,novos Mínístros do Traballlo e "a! Projeto de Lei do sen,ado 11.0 45 do
prio tr~b~ador se sente elevado p?r- d? Partldo de V:. Ex'", cuja orienta- Fazenda. ' '. i 1951, emendado pela' càmara ' do;
que nao e uma peça da produção, çao conheço - ,e preciso ,se díga que I . IDeputados oue dó nova redaeãovao
Contribui, também, para a prosperí- a. soluço mo f01 paternalista. o .go, ...C:mgratulemo-nos .com amcos OSjart, 221 db Decret';;-lei' n.> 3 68' 3
dade da emprêsa que lhe dá os meios Ive!no resolveu aquesto; mas a VItória I',.ltUlares. porque e~tlveram à alt;u:l Ide outubro d 1941 «recll'" ' l' r.
de subsistência.., • I fo! d~s dlr<;J~tos dos trabalhadores, nU-1 ae dominar os ereítos dessa bomba, cesso penal). e "o "o O. 1'0

O Sr. Apolon,o Sales - V. Ex,~ me' ma causa Justa. Esta' a razão Sr Presidente oue I " '
permite um, aparte? (assentimento 40I O SR. DOMIN"GOS VELASCO - V., me trouxe à tribuna'. con"ra"u1a'r-nl' 5, - piscussão única '"d,o Parecer nú·

,orador) Folgo em ou,:ir V. Ex.a que, ~.~ aCl!-ba de .precisar o ponto a que! repito, com os maritiinos ;co~ os se-:' mero ;>13, de. 1953. da C0!Uiss~o d:
como sempre, propormona ao Senado, ple,en~a refer:r-me. , ., Inhores Ministros do Trabalho ca I Redarao, oferecendo reda,!ao fma! ~
conhecimentos profundos em ~ssun·; EstOU de acordo com a entrensta F'" d . - ',emenda do Senado ao :proTeto de De·
tos de ordem social Devo' tr';:zer li 'I' do Ministro João Goulart; mas devo,,, a.,enua e a VIa:ao, pela manetJ:'l'l1 creto Legislativo n,o lO? de 1952, qm
V. Ex.a uma ilustração de sua tese. salie.ntar que sindicalismo fôrça dos I' ;~;-e~'lr:;?tm ~ue /'fFp.f!Ubseu~, deve- ,mantém a decisão dó Tribunal dE
Determinada vez. uma comissão de s:n~llcatos. o empl;:ego pa ~õr9a ope-, -. 'o em , U' o em.! 11 Contas d~ne'?;atória de l(egistro ao têr·
senadores e deputados visitou a in- rarla na consecuçao dos dl!'eltos dos I' Durante o discursado Sen'wr mo de ajuste celebrad~ entre o Mi·
dústria paulista., Tivemos oport.uni~ tra!Ju.!J;ladores pOde s~ C"ollSiderados Domingos Velasco o Senhor Mur-I' nistério da A"ricultura '"e Manoel Nu-
dade de ir às do saudoso amigo Se- e~elt.os ,de ll1aneu'as dIversas. Este o condes Filho. Vice-Presidente dei-, nes de Mag-aIhi'ies e sua mulher Dur-
nador Roberto Simonsen. Nessa oca- s~dlcall~m? que m<;J}I. Partido, o Par-, xa a cadeira da presidência. une icelina Maria de Carva~ho, nara p,a-
sião. fôra' distribuido a 'Um. grupo de tino 1?0cl~lista.B~aSllelrO, adota, e quej' é ocupada pelo Senhor Allrécl0le:amento e instalação Ide uma roda
operários da Fábrica São caetano 'I'a- t~mbem e ad9t~ao por todos os SOela- Neves, primeiro Sect'etário. I,dâgua, destinada: ,à irrhração cl:tS tA"J:"-
lioso prêmio por haverem descoberto, llstas demo~r,:t~cos do mUlldo. O mo-. i ras situadas à margell1 dI) rio E',"\c
mêtodos de trabalho que ampliavam i v!!llento operano tem que se organi-I DeIxam de comparecer os Se- I Francisco municínio de ·atlnã EiS
'e melho.ravam ~ produção, de maneíra,!zar. e,'identem,ente; e s,Ó pode, ter ori-

l
l n11ores, Senadores: jtado de ·perna;lbuco. u " •

econômica. Jj;sse valioso prêmió' cor- igem : nos smdlCutos, quando o ~ovi- Alvaro Adoloho. li
respondia ~ uma parcela con~ideráVellm,ento' parte da base l?ata a cupula. Olodomir Cârdoso. 1 Levanta-se a sessão àS 15 horas
da economla felt~ com os mventos" e,!,p0r:.tan~amente, em to;-no de relVln· Plínio Pompeu. i ---
nos pri.-neiros anos 'de funcionamen- rdlCaçoes Justas e COnCfe,itS. I' Carlos Sabo"a "'0. , \ O Sr, Hamilton Nogue(ra - Perfei- Assis Chateüab .~ d l~ROHO Dü DISCURSO PRON'tTN'A

O Sr. Flavio Guimarães _ A mono_ltamente. • ' I Novaes Filho n~n . CUDO PELO SR. SENADOR'

;~:i~e~'llc6~grá:e. ~o?ecli~~~~fte~e,~; IG~ê~:Ô ~O~~I~~~~os;~;~o:Od~e~~ ~~i~oL~~e :àscon~"los, ~~~~6.sD~R?s D~c:r~'k~~~ 1~5i
vlda externa e••nao so nas fabrIcas. iapOlllr ,o movun;nto. E o ;Iue fazen;;1 Walter Franco. [ QUE SE REP~mmz POR TE1l SIOO PmlI.r-

O SE. DOMI"GOS VELASCO - V'l o, partlt~O Trab~lhlS,a Ingles e, t.odo~ Alo"sio de Carv"lho CAno COM r"coRRECÕZS
EX,a recorda problema que merece es- os par ldos sOClallstas demOcratlcos. J C; L" b~ . . .
tudo separadamente. Do contrário, pesde que. expomaneamente, os tra-I r il.!.o~, moem ergo O sa ALENCASTRO GUTMARAES
nãorpoderei fala: sôbre o assunto cue I nalhadores, em seus sindicatos, formu- A~l~1' 1~~CO. . 1- Obl"lgado a V. EX,a ];;sse depolínen-
me trouxe à tribuna. - lIam, reivindicações, os governos e osI tI .0 lVaC??a. ,to mostra à evidência que o camin1;lo

O Sr Flavio Guimarães: _ V Ex a P3,rtldos adotam·nas e por elas ~u- EBernl·ardes !"l,lno. I, seguro a s6o:uir é o do abandono do
• • • 1- ~ • d 'I' -- uc ydes Vl€rra d" . . . .tem estudado muito bem o pi'oblema. I oam. ~o! o caso os mar! :mos. 'D"' C d j' ll"lglSm? I:'.e adImtlrmos - e vou

O Sr, .4polonio Sales _ Aliás, oi ,SI' pre1n?e_I;t,~.saoo v, Ex;" .que, noi '\ a.l.o ,ar eso. Cltar numeros oara argumentar -
Senado dispum ouvi-lo. i Slstema .~oLalltarlO o caso _e mtelra-: •r~no :~otta:, que" 60.% d~ valor ('Ias letras de ex-

O SR. DOMINGOS VELASCO _Imente alvers?,..R' o G<>verno quem I J~~o V;l!,aSco_s:,. InorLagao se;a mret1dos Delo Govêrno
Muito obrigado a 17V EEx.". organIza os smdlCatos e ·os transforma, \ espas.a~? Mal L.ns, j'Federal na base d'! 2D cruzeiros 1'01'

Congratulo-me, Sr. Presidente, eOllll em. i;Strtunen~~ de s.ua P91~l,ica. POli Oth~n I\1:ae:.er... I r161ar, ~ _40% {\ntre~ves livremente à
os maritilnos por 11averem conduzido 1[0 ~lS"ema,l1azlSta. f01 o slstema fa,- i Ro~~rto Glasse,. . I exportaçao ~ara venda no ~reço aue
com tanta serenidade a greve e ha- I Clsta. e (uzem ser o peronista, Não .LU...erto ~~JSqUallIll. j o mercsdo der, t~T'en'o~ obtido. ~i. um
'Verem obtido o reconhecimellto de Iconheço bem a organização peronlstu: ~ Alfredo "-Jln1ch. Idólar, atiro~im:::ld~mente. de 3::) crll-
.eus direitbs. limas .é o que se a::irn1a. ; O SR. P~ESIDENTE - Está Pnda (?;eiro~ Ainda s~r::i n1u~tlj lnenor r:ue

Al2'uns dos conceitos que tenho ex- POIS bem: essa orientag2C: esse sis- ~ ), ~rorro~acao da hora do m\'1Jedie:ue lo efeth'amente 1JaO'o nel0 ~nn.~umir'or
p3l1ctido desta tribuna a respeito do tema é totalitário e al?ti-de1110cratico,; - <lpo:nun1\o. aos Srs Senadores 1':"': ln2~:'on~1. nro"'111tO!" cio merr:'='riorias ;:'1F!
Jind,icalismoe da greve, vÍ sUfragad.osl~quan.to. o oU!ro. é l~strument~. dei ~,-,w~~'e,.em .vlslta.a~ Senaõo o ~en.~:t1rICrianl as in1isuen<::~;;."ei.c:: (H75sR~, "C""te
pelo Sr, Ministro João Goulart nn.'11a i -.;emocracm. HOJe, os ';'letodos.pUl,Üc.0S [ ~n,balxador Chnstlano Maehaao, que i oimnles 5,)0'0, ,t10Té"1, aUado à lí1ô~r":
entrevista que concedeu ao jornal que Ina luta das rnassas at.rraves aos Slnal-'i velOU agrad~cer a, esta Casa do 00;1- r ry:Qd e:-7e t" rn:n é"'ci0 , f<:>l';~, rUP R, foXD{'1'"r.::t
tenhoa honra de dirigir , i catos, sâ.o processos democráticos, eln- i r-1"ess~ a anrova'Ç~n dp seu.....nome ~.q,t'a.1 ~ffo õn B~'~dI nn'l'J1.enr.p de 'u'r"r"t :iatq

Fui, informado, ao chegar à casa.'I,pregad~S em todos ospaises. Não éi E)::lCaIxad?T do Bmsil junto, a :!l,S. Jem c,êrca de ~0h" 9 oita- bilhões, ti~
eue já -o Sel?-ador Gomes de C:1iveira o partl~o,. conlD comandant~, quem! o PaDa PIO X!J, I"'!·ü7.piros. nrrv;h~ ...iT'lã0. ?:':"'o:rl~a,-1<:l_
li~ra conheclmento ,ao plenáno' dos ,leva o s'lld;cato a ~,co~~anha-lo nu- i A Ordem do Dia comta de _ 'I'r"- i m~1"t.~" ?00 milhões de dólares C!~
termos dessa entrevlsta_ Quel'o, ape-! n~a ~eter.i.Xl"r;a~~ so~uçao.. a? co~trá-! balhos d.as Comissões '" i"'8mb!~1~.
nas, ler, para aplaUdir, algumas de-i rlO~ ~à'O. OS~ sJ.nQl.cato~..Que.c!eterm!na.m I T • - I· "" "... _:-..
clara~ões que fez o Sr. Ministro do!a orlent~ç;:w dos pBxudos que os que-l :Nada maIS h_a'iiendoa tratar, .vou li. O.,,:,r ......AoJolon1.(1.,:::>:'1]"=~ -, V Fx.1t

· r!1
Trabalho e que coincidCln 'Com QS;rem apOlar. I' ence!.rar a sessao, des:gnando pa:-a a f Ice+" a prn maIS um ap.fJ'rte? rAc;o-
pontos de vista. do Partido Eociallsta' No caso d"'s PY'r'i.i'nos ~'ju o C::e- do illo. 29 a seguinte 11;'9"'n.., zmfPnro àr> orarn-'r) - No ano de
Bl"asilOi-o l ·d ...... .... "''''' ,I' J.;;; I ~ 5!. o!'am e"'':'llo,..ta~p.:s m°"-f'!H~nri'1S
~D' SÉ R. ;rla o que (.I ln?~'llnel1to expontal1ea·

1
ORDE1'" Ina.c~ona;~ 1"'0 vpln't" doe ~t) h:;U-t:ls de

lZ li•• __ x., , . 1mente pZ.l'tlU G:). base el1} torno de J _J. t DO D.....-\ I".'t'p7.t'~ .."()S 1\7""'.0:':1 -"" ,." li o .....
Nao pOdel"l:J: ser objeto de du- reivindicac&es ju~o:J<:: ~ t:-pUl:laS ate re- I"" Cl ... _.. o . S'!""'o e Y" Q, a. p ...

vidas o direito co:p...stitucianal da!conhecidü.s pelo Pod.~r .....J~~lici2,rio. mo-l 1 - \rotaçz.o, em discussão suple- :;ort2.~~oiJ~1~ ~af? mp't"c~~""'JoO:~ '!):"~";11
fJ!eve"de que se valeram os :marí-: I vimenta que cresceu. aElnliando-se Dor/ 1!1ent~r, de su};stitut~vo da. ComIssão I~?:a1 ~"'T'il.:~:a~ t:I C('l~.a~~t'I"'r1,el" Jt C';)"l:;~
tL~OS . " 1todo C paIS, com cCln1alldo geral -dai a~ !inanças ~ ao Projeto ~e Resolução I;; ;~":".;;'~t:::'õ~~d"L~r~;el:ro~. ~ !ft'1~.

Foi sua pr:'7l1eil"a afu'lnaçâo, :.gre"v·e"'ã ~Itura da.classe~.O Govêrno, nd: p..:;2"tde~19DIJ que admI ..e 110 quadro 2~ biliõ~s (le ~~,.'t7~"'~r)~a~~~Jc;,~~~Z~~
• I a-;:ravcs ao s€u MmlStrO ao Trabalho) a 01 arJ.s" como serventes classe G I • .

A Federação dos A1arltim.os publi- Ie outrüS tltu:Ls.res cumpriu seu dever.; excedentes, os dois atuais servidore~ f °2 l~;ces~o?~'"1'-:- E' OUP. em: 19::;3· foi
nou uma Nota, considerando ilegal a I atendendo às "w:::tas .rei-,r:nd"c"'cÔes do~ Icontratados respectivamente para os I al..JO J.Jo I') r .... , lrr'!flo rle ~omtJenSj:H·2:O. E:
greve. Os maritimos pedem >1 desti-! mal'"imos ,- •• ~. " sen'iços de limpeza do ediflcio e de o ~ue ~ o \e':l,;,e ~e C01n""nS~""o.
tui~ã!? d.êsse: eresldente porque tornou: O Sr,; Ilal1z:.lton. Nogueira. _ pena/mensageiro, (Com pareceres: sôbre:~s~nJo;o re~:n ...ln.c7thent:t'.l d~ ouf,.~ t.,~~,
pOSlçao Intelramente cont:-árfa a~ pen- :nã~ hCU1;~.SSt: anteriorlnente atendido; as emen~as O!erecidÇlS~ em Plenário: Ic~Fb.a~ Ts.n ~(!eP1()l1el"~,", onp V Fv;:I.
samento de tôda a classe. Se nao me,a esses Oil',,"tOS a flln de evitar a:ns, 472-n3, da Comlssao de Consti- ,e á. CPç "C;, N', I) se no"le mais conh·
engano, o próprio ex-Ministro do Tra- :grevc' l'tUição e Justiça, pela constitucionau-l n.llr:,r ~...erlndo o labn~ rio hOrJ1Pl11 r""'1"
balho também ~ssim considerou a ati-! O Ela DOMINGOS VELASCO _ V'ldade; 473-53, da Comissão Diretora. s'lerro nor ~ma n:""'rl".:,ue 1'11'1'1'110,"_
tUde dos maritllTIos. l'E"..{a tenl inteira Ta.?âo· m"'s sabe V. 1 f21·0rá veI, oferecendo suébemenda à jceu ~m pon.....o mal~ r1p 'o ann~. t~'"f(j
Sus~entamos sempre que não liá E..-;:,a o que é ."ma i:lOmba~ de retar. Ide n, 01; e 474-53, da de Finareas, ofe- : !!uaJ o 2 moeõ", nn+iQ'p, n ",il "<1..

. greve legal ou ilegal· há greveiustaji:a:l1ento? (recen~o subem.endas) ... ,ates e a p7"ocI~M"'.~~.o da "RePllb1:cf.t, ~. . ' • ,a.f: o ano de í Q.~O
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