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.;~ ~8e~llo :ilôl1J.'""~., ,'
t." .tael'D-.'LegtlltÜ1'a ':OriUnirla '.

. -. "t.' "t.gtÍllát1Íra ,

;Em 28 de abril. de' 1959, às 14,00 'horas,,:
noPálácio da Câmara dos Deputados

ORDEM no DIA '.
veto (parclàll .presidenclal ao Projeto de LeJ n.9 3.982, de 1858, ,na

(lamara d08JJePutados e 14li, de 1958, no Senado. Federal,. que institUi
• crédito de emergência aos. agriclútores e. criadores do PoI:gonuclas: l:l~CIlS:
tendo Relatório sob n.9 2, dt19511, da Comissll;o M1StSideslgDáda C1eilcorCio
I:om óart.46 .elo Realmento .Comum. , '

Orientação para a' tlotaçdo

MdltlG n.: .DIS1JOSí~IVOS a que Bllre/cre
1: Art. 1.9 (palavrllll vetadas)
2 Al1nea odo art. 11.9 (total1dade)
3 Art. 3.9 (palavralí'vetadas)
.. Art. 6;9 (totalldade) ,

9"50sllio .oonlitnta
S·' SOSllo ·Leglelllt~v.'Ordin.rià .

4.' .Legisl.tur.

Em 28 de .abrilde 1959.às:21,OO.hcras,
no Palácio da ·Câmara dos Deputados .

, -r-. ' ,ORDEM DO DIA.. '
vetO (parcial) presidencial ao '~oJeto~c1eLe1 il.988l1;iIe l~I, Jla

QAmara doa Deputados ,8 ,182, ,de 1868, no BonadO 'J'eeteral,.QUI '.,altera
'a lell1l1aOlo do ImpOlto, c1e,Rendlo' 'cL\outru 'provldenc1as; teDdo.Rela
.t6rlolObn.9 I, de 1969~ da, Com1sll0 MIsta du!lDacla. M6rdO oom
O art;; 68 do Rea1mentoComumõ (Bm,ccmttllutlÇ~oh.

~n",~40 :JHlrllll IlOtllgao
C6CZulll n.9 ~ltt1lO4 • que N'./.'

,1 Art. 1011. • selI4plU'á;rlofoa
J 'MS. 108 ' .

. I Art. 109 I ,seu:,para81·a.ro .\ln1co

.iO.' 88ssl0 conlunta

i.' i.silo L'~18i.u.YilOrdjnirla
:,' '.'& .L.gisl.tura .' '.. '

Em 29 de. abril 'd~1959;àS,: 14:;00 'h~ra"
no :Palácio,~.Clmara~d.os:p~putad08·
. 'ORnEM.DQ ,ni( '. "

Veto ]lresldel1cla1 (p'rclaI>ao·P;l'oJetode'Leln.' 8/18, d.18511; '.
I. 1ellllllaçlodo,ImpOsto.de.· Renda,e .dá· .outras·1l1'ovltlencllLll;'tendo .Rela,"
a&mara dOi Deputadoil ,';;lU, di' 11158, no Senado' .Federal,que altera
tório sob n.9 1,de 1~, da.ComlsllAo ',Mista C1elllgnada c1.,~rdoaua.

0111." dO a,~~'. Comum.:<lm.oollCl"'40.,c&itlotClç~o) •.•• "

Oril!7ltaçao parll 11 llotllçao

C6dulll: II',~ l>/lpOIíUtlOl 1& que se reler.
1 . Art.. oIG(palavra.s vetadas,

"2 Art. 38 e .seua parigra1o.i (totalidade)
Art; 40 <palavras vetaClaSI

3 Art. 42(caput/- <pa.avrasvetadas)
I 1.9 .:to art. .2 (totallClaclel

,"' 'I 2.9 do art. 42 (pa'a7:l'S \'~taC1a.s)

H,' bmão conjunta

4..1 Sessão LegislatIva Ordinária

4,' Legislatura

Em 29 de abri! de 1959, as 21,00 horas,
no Palácio da Cám?"~ dos Deputados

ORDEM no DIA
. 1.9 - Veto presldencbl (parcial) ao Projeto de Leí n.' 476, tle 11155,

.~a. Câmara' dos Deputados e 101" de, 1956•. no Senad,o Federal. que úlspbl
60.bre o C6~IKCI do Mlnisterio Plí.bllco ao Distrito -".'ederal, e da ou t~'lJI'
providências, tendo Relatório sob n.v 19, de 19G8, da Com'~~MMI.ta
designada ãe aCOrdo com o art."6 ao' Regimento Comum <Em.conC'U~'J"'a. llotar;io), , " . .".

2.Y - Veto presidencial (total) ao ProjetodeLetn.9 4.031, c1e l!l'.s.
na Càmara· dos Deputados e 134, de. 1958, no Senado tõ'ederlll, que cI1ll!lÔe .
.lÕbre o pagamento e apUca.çlío dos recursos lirçamentllrlosap.~r,lnados 'l\'
educaçllo primária complementar: tendo Relatório sob n.v 22, de t9~J' 'na
COm!,s$O .Mlata designada de acOrdo como lU't. f8 do ReSím':(jLoComum.

, Orientaçâo po.ra a votaçllo

lêto Cédula n;' D!spositivo 11 que se telttrl
1.' 1 Art.'131
1.' 2 Art. 132---li.' . I Todo. o projeto

Presidêncià
a.sso.s r-GulllDta.convocadas para apreola9ao di vltos presldoncial.
Dia 28 a. abril tU 1959, ... 1(ltorllS:

Veto (parcial) ao.Projeto ele LeiM 3.932-1i8, na CAmllra'en' 1411-5'
no Senado, que 108tltu! o crédl to de emersêncla' aos agrlc\il
tores e criadores do Pallgano dasSêcais•

'DIa 28 de abril ti. 11159, às 21 110ras: '.'

Veto (J)árClaI)aoprojetl! de Lei n' 988"~:nll. CAmara, e~916~~5i;'
no '1en'ldo, que e,lera a !eglslaçio,do Impôl;to de renda: .•....

'Art, ,105 e' seus parirratoa (totalidade)' '
/art; 108 (total1dadeJ' ...
Art. 109 e 'seu parâirato <totaUda.de), '

mil 28 ,de .abril de 1959, às U horas:

Veto ;<Jlarclal) ao Projeto de. teln9'9Sa,;58, DIl. ClAmar, •.at '
. que ~ ltera a !egl!1aç"o Cio Im"6sto de l'oAda'

, Art.' 38 1"a1avrlUl vetàdp.sJ; ... , ' •
/art. 311 elleus. parágrafos «totalidade)'

'. ': /art. 40 (palavras vetaC!nsl: •
·/art, .f2,rpala\'I'U' vp.tad~$·,'

F: t: in;:) ;'; "J;~l! ~;~,;,d~ ,~rt.:~;?~!~~~~i~~~dlJl):-
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Ipe.rclat'! 'ao ;protelo 'CIe";l<e1 'IlQ '! :~4"r.;'57, na Camara. e
nQ 12~li8.no Senado. ,que -eleva a n categoria O· Tribunal
Ilcr,loDa.lelo Tl'll:bllll10 'da' .. 'RegU!o. cria Junl;!lIl de con·
.cm!'J.!~.n.li! -3~P.1Itrmtl:> 'l! .'dá. oOutl'N ",rcMd~Jllll.a:
:l\1't. 1I'·I~l:Imvrl!'ll. vmcllllP';
,J,1'1:. '~(p91~ 'Mn~.

Df4 .12 6ema.lo 'de 19\;9; às 14 hOTIl3:
, " I . ,

1 - Veto (parcial; ao Projeto cre ,Lel)1l9 .;i:S1le-5~. ':JlaCim&:l~a.e
nY31·57.no Senedo.:l!lle prolll'QIla ia 'vlifncla i:I11.iLlll n? '1.300,
de 28, de 'dl!1embro de lSllO ('Lei do InquDtna:tO) 'e i1á outras
providências;

2 - Voto' 'jparclâha'O Projeto de UI n 9 ;2;:448-57. na Câmara. e
n9 .22!I.f)'l,llO-8enado, <qne '&utorl~a a lm!Xlrtação de :auto
móveis para o serviço de transporte de passaneíros, disPõe
sObre a v~\lda de 'automóvelll 'lqII'eendtltos' ~ 'dá. outras
providências; ,

:1 -Vetn (pnl'clal):oo ;pr.ajeto 'de ,"'I ~!06,55. 111 'Càmarll., ,p
, .09. M·57. nn,~enaclo.,~ere!!'Ula ;O. SIl/IUemo >e 'O:1)erdime;l-n

de bens nos_ de 'ellt'lnnlllllmento,lllol1io, ;por inflUencia
ou abnso-decargo ou função.

DiG14 ~e mala de 195!J; às,Mh'or.as:

veto

2 ~ V:etoG))ar.alal) .ao :Projetb '!te Lei .cio :senado'n9 41031-58, 'na
Câm:lra•. c 41913..'58. flue fd.l~põe'sóbJ;e 'O pagamento .,e lloP..ll • 'I
eaeãe dos recursos orçamentál'los 'destlnllClos à :etlUCll';Ú'O I
primáriO; complementar. ,

Dia b .de mak"àeil935. ,ãs ~lllor.w::

1 - V6to 'lPar.e1iiJ '1\.0 !Projeto de úel n9 2,s<Ill-M, na. t:amara.•.''e
Ji'lil~. :na :Be11aclo. Que Bltel'll o ~~ad~o -au &creta~1al.

ilo!'1!1tluna:l :S\lIl!!'lor .a1lIettoral 'e 'Ü outt'~1l;~dllnc1a.s;

2-VetO(p1U'1llà11 llll 'Pro,teto 1:le "1.I!1 1i9 4,:g1D-:'Jll4. '1111 ClmP.'l'll, 'c
n9 :44.58. no 'Senado. que equipara servidores da União c
elas autarqulastederaís à categoria eleextranumerárl05 ,ml!n
salístas, desde que contem ou venllam a contar clncoal1as
ele exereícío, e dá. outras. provldêncl!lS.

3 .::.. Veto IparCill.l)aol'rnJeto de "Lei n~ 1.1l'36.$8, 'na 'Câmara. 'e
'l'iy '!+7-6:ll,no .f:\enaào•.que 'e!evaà.l~ categoria os'1!1'lbunlUs
'}teg'IOllu1stl'o "T;'a,'1làlhtl -e.'as 2~, '5.eB'! Regiões. 'cria .;run't~~

cie Co,,"l\j~,ç~o e Jul~amP.Ilt,o 'e ela outras provídêneías,

1)1«29 de abril de 1959. às 21 hora.,:

1 - Veto (parcial) ao PI'ojeto de Lei n Q 478-55, na CllU:I'l'a;i e :'
n9 101.56. na Senado. que dispõe .sõbre o CódigO '40 ;:
MinJst6rlo Público do Distrito Federal' e dó. outrnsprOli1- .
dêncías (em conclusão de votação) j :, ;
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S U M AR I O,
l-MESA •
2 - LIDERES :B: VIC5·LlDERE!
3 - COMISSOE! PERMANENTES
• - COMISSOES ESPECIAIS.
5 - COMISSOES 011, INQU2RITO
6 - ATAS DAS COMISSOES

'I - 5ESSAO DO .DIA 27 DE ABRIL DE 195'.
1. - Abertul'a àa Sessão
II - Leltu1'a e assinatura da at:l. da sessão anterior

lU - Leitura .doexpedíente.
Requerimentos

Do Prestdente da Comlssiio de Educação, de anexação dos Projetos na.
56 e 04-59 ao de n,v 43-59;

Do Pl'esldente da Comissão de orçemento, de 1n!ormações do Ministério
da AgricUltUra 561.11'(;. o 1"1"J"I." ',1 _.o,;~-,;6; ,

De desarquívamentos de PL'ojetos.dos 51'5. Janduhy Carneiro, Raymundo
padllha, Valéria de .Magalhâes, BenJllmll1Fal'al1, Carlos Jereissattl. Aiulzio
Alves pereira da .Sllva e 1'ueuoJ"'" .;I~l:C.llerCj,ue,

Resolu_"eio
Do SI', Waiter GIOl'dono Alves e outros. de uma-õcmísaâo de Inqu~r1to.

pSl'ü, ucnueeer um icec', a COi..IJurhUJ,'a pOi' que l1.l..'a\tCti:'ia eXL-C:lkd. !'~~!dü ClJ
Estado do Rio Grande do SI., e.ctr .glda pelas recentes cheias,

Requerimentos de mtormaeõe«
N," 13S-59, do SI', Sél'aio Magalhêes, ao PodeI' E.'l:eclltivo. através do

Ministério da Agl'lcultul'a. sõbre empresas .concessicnánas ue se,'I'Jçospú-
blicos: '.

N." 139-59, do SI', Anisio .Rocha,ao Pceler Executivo. através do Minis
tério da SaÚde. sõure o ccntrôte lia rncídencía ela malária, pelo Departa«
mento .Naclonal de Endemias RuraiS. nas zonas ma.ar.aenas do pa,s:

N.9 140-69, do SI', Coclho de SOU:1R, ao PO(iel' Executivo. auavesdo Mi-.,
nlster10cla Fazenda, sóbl'e a ccnscruçao do ediflclO destillado a instaiaç;'o ela
Alfândega de fantlUI;,l elo í..l')'f1UI~.1;·"".~·1 "-1)1,1'.1" tlJ ~li(J"'l'ailQe do;. ",.", '

N." 141-59, dozr, S~l'gio MaJalhães. ao Podei' E::ecutlvo, através do MI.
nístérío da Fazenda. sobre o montante nas el,portações efetuadas pelomer.•
cada de cambio dc taxa lIV1'O;

N;"142-59. do.'Sr. AIllizl0. Alves, ao Poder E1Cecutivo, 'através do .Millls';
. térlo do TI'abalho, Indústria e comc,'c.a,s6ilt'eo cumprimento de sentença
do Juiz da 3," Varada ~':lzenda Pública, por parte ao:P,'esldenle do IAPl!;IC,
na questão dos Tesoul'eil'os-I\u;;ilil\res Claquela .autarquía:
. . N," .143-59, do Sr.. L~'cioHauer. 00 Poder E."ecu.l\'o.atrav~s do M1nls
~~rio da Fazenda; sóbre compromrsscs 'e ~al'antlas recíamadas pelo runelo.
!oi,netál'1o Internacrcnal para' a concessâo De novos emprestímos ao gover
no Ilrasllelro; .

n,. 144-59. do Sr. Castro Costa. ao Poael' E..ecutlvo. lltl'avés c1o.M1nls~;
térlo ela Saude,· sObre os motivos de não pagamento do abano de emel'gén- .'
cia aos servidol'EiS tia Supel'inttndénclIldo ;:;el'vi')o.de Pl'otilll.Xla da ,;epl'a ',"
no Estado de Golãs;

N,~ 145-69. do Sr •. FI'anco Montoro. ao Poder Executivo. atral'és doM}-·
nistérloclo Tl'abalho, IndÚJltl'ia,e C0l11ercio. sôbre allenaçao de pa"te de.
pltr1mónio do. IAPC; - .

N." 148~59. do .SI'.Ribelro -Gomes. ao Poder Executivo. através d(j Mi
nistério da Viação e Obras Públicas, scibl'e o motivo do nlÍ.o pagamento. do
abono Instltuido emiei aos sel'vldores Cia Estl·ada. de· Ferro Wopolc1IDa de:.
Campos, illstadodo Rio de JaneLa: -

N,. 147-59, do SI', Sel'lllo Ma;;all1óes. ao Poder Executivo, através do
MlnI8terlo da Viação e 9bras Públicas. sobre as .conciusões da ComissJiode'
Inciuérlto a que se referem a5' Portarias lIS. 1.889. de .S(}-8·55 e a7j. de9-ól-Ôti.
do Diretor Gel'al do DOle s::bre a _so!tli;âo etada pelo" Diretor do Pessoal
ao ocr ao assunto do processo n," 46.94';·58-0G;

'N,'H8-6~, do Sr. Cal'1os Lacerda,"ag'Poder Executivo .atravésdo Minis
têrlodo Trabalho, Indústria e ComerCIO, sObre' ql1antas e quais as pessoal'
nOl11eadas no ano de 1958 DaraO IAPlin'C: -

. N." H9-59, do Sr. Jorge de Lima. ao Pl,der Executivo, atra\''''s do :.tln1s
tél'lo. da Fazenda. sObre" .inquérito admlnlstratlvo InstauL'ado pal'a lIPUl'U
aa Irregularidades verificadas na' Caixa· Economlca do Paraná. .

.IV - Pequeno Exl'ledlente
DI~Cur811S

lJ~ Sr. Ciodo~1\ir 'Mlllet - Endel;e~ando. apêl~ ao PresicÍe!.lte da R~pú
bl1cael11 prol das eU1pl'é~as ele navegaçãõ t1uvlal do Mal·anhíi.o; .

Do 'SI', Nei\'a: ),!01'ell'll - Encaminl1ando à .Mesa requerimento de in
formaçõesreterente aos ne;;uclos-da Fok!ler' no Brasil e teccndo' consldcra
06es em tôrno do pl'Ocesso instRul'ad<pelo Sr. Mario Silva ,Pinto conLl'a OI
81'S. Seixas Dada e Joél da Silve!l.a: . .- .,

Do Sr. Abela"do Jurema ,:.. Apelnmlo p&1'a. o IoIlnIstrQ. da Agricultura no·
sentido de mandl11'p~gllr os venclmemos dos, fúnclonã rios dós postoS' agro-
pecU81'los; . .'. _'. _ . . . ;

Do 81'.. R1'ileil'o Gomes -Fol'mu!andoapêlo ao M1nlstl'o da EducMllo
para.que'provldencie a '1nstlllll~ãoçla~ E:jCOI.1\5 'SUP!!riores emCaml'OB: ;"~

Do· 81'. Humberto Reis' '- AcencuanClo a necessldllde de ser votada uma .-..
LelOlle ,usp,·neia.I) .icspejo !:lu" la ieloi ·QS .. __ , ." .... '. ,",' ,.,-, ,',.'

Do SI', Anisio Rocha - 'Fazendc considel'açôes' em tlIl'nodóPl'oJetcl di:
Rua auLlIriaque)!~tabelece apenllde.l'lOrtl; ""'-.'" ~." .""':.•.......•.

. Do~ SI', Fl!adelf(l Garcia _D011do ciê",cla à Cllsa daspl'oyldêncljltl to-. ,',
madás' pejo Om'~l'no.paJ:Jl mlnoral'os efeltosdall.lmindaçiles'eni'. cetri\Ó1'io',:>
matogrllssense:"'. '." _; .' . ,: ': .'.: ;:"""

,. Do SI·.ClU'ln.s do' 1,lIgo':;';"Répro'·a.~d,,·..a,~r~~ .d~ 11m. )1:\lm'W'e~to_;!":;'
memória.dllS'prac:lnl\a.i ·lI1ort08. ';l1quanto' OI vivOl v~velU ao· dlloHlloUpai'u;:.· ...... :-.

r,': ;"';',', .,.... ,).:~~l~,:.':-".'t~~ .~~:.:,>:f': .•. :\~ ",',;,' ,~",;, "'\"~ - ,,_, 'i;'}

'"

---

,Flodoaldo ,Flores.
'sezlÍl'l'a: ·1A!1te,

o Clóvis 'Pestana,-
Carmelo. D' Agostln~
MoacYl' -Azevedo.
:Rui Ramos,
Ferreira Martins.

.Geraldo ..de Cal'Valll~.
Munhaz' da Rocha,
Gualberto Mala,
Aloyslo.NonO,

. Yuklshlgue Tarour_
José .Bonlfâclo .
Amaral Furlon,
Paulo Freire'
Luiz Bronzeado,
Maia Netto
Unlrlo Machado,
Miguel .Calmon.
Cl1denor Fl'eltas.

. França Campos,
Rezende. Monteiro.

: Lyclo. Hauer,
Nogueira da Gama
BUac Pinto,
Océl1o de .1edeiros.
Armando Carneiro.
'Arnaldo Cerdebl,
Milton Reis,
Afonso Celso
Acloly Filho.
Miguel Bahur~.
Benjamim Farah.
Salvador· Losacco,
João Menezes,
Nestor Jost
Expedito MI~hado,
Floriano Paixão,
Aderbol Jurema,
Saturnino ·Braga.
José da. Silvei!'a.
Otton MlI.der
Dervl1le Alelll'ette.
DyrnoPlres,
·Mârio Bene;
Miguel Leuzzl.
Geraldo Guedes,

.Hél1o Ramos
Paulo' Mlcarone, .
,MárloTamborind~~/.

Medeiros Neto.
.Gabriel Hermes.'
,Bxmo. SI'.·-l're!ldente-.

..Naforma·re;lmentel.comilnl~o . R
V.' Exa. que permutei' minha.. lnllCrl
eãe, no "Grllude EKpedlente", cnm o
D~1lUtado Mário Martins.

Sall '- das Sp.so15es. 18 de abril de
1959;-Osva!do Zanallll. - Mano
aCartlns;

Senhcr' Presidente': .
: JlXm·o.Sr. Presidente.

Clonlunlc.'l' a . V, 'Exa, que cedi 'ml·
n11a Inscrição -.·no Grande Expedien.
ti: ao Dellutl!.do -PlInlo, S..lJado. ,

Sala/das Sessões, 22 de abrll de'
1918. - Osvaldo·' ;an,no.

- Excelentisslmà . SI'" .Presidente dia
CAmarados, Deputados: ,

LevamOlaoconheelmento de V088a
. Excelência Que, com apolo do Regl-'

mento, permutamos. n08llasll18crl~lietl
no Grande Expediente desta Casa.
- Sala . daR ,Sessões, ·23 de _abril .de
1959. - Vasco Filho. -DircIU Caro
doso.

Senhor. Pl'esidente: .
Requeiro sej~ dada"a palavra, em

.... caráter preferencial, ,na. sessão de
amanhA. ao Sr. Deputado· Seixas Dó·
ria. ou' na primeira :se5540.ordinária
élesta cámal'a, . '

Sala dils _sessões. em 27 c1e. abril de
1959, -:- Carlos Lace; da:

"

,Clt'adores 'illscrito, p'~ra a Ses,
são dequinta·felra, 3O'·d.
abril de 1959.'.I ' .' ,

PEQUENO EXPÉ'DIENTB
Alfredo Nasser .
Osvaldl)-.Lima Filho; .
Ozanan Coelho,
Temperene' Parreira,'
'Nestor, Jo~t. '..
Moreira da Rocha.
Hwnberto Lucena.
l.rmando carneírc,
Chaga., Freitas,
Seixas DÓl'la,
Milton Brandão.
Lenolr Val'gas,
RIlzende Montel1'o.
Vasco Filho,
cle~ns Sampaio" (8).
Derv11le Alegretti (0).
Epl1o~ Campos (14).
.8é1'glõ Magalhães -(14).
Elias Adaime (5),
Florlceno. Paixão c15~

. Osmar Cunha (17) .
Llno Braum' (20).
Afonso Celso (20I
Cló'tls Pestana (221.
Menezes Côrtes (221.
Medel1'os Netto (22);
Clldenor Freitas (13 e 22).

. Bonaparte' Mala <13.e 221. . _
'último de Carvalho <15 e 23)"
Fl;ançaCampos <17 e 23).
Mario Martins (24),
Geraldo Guedes (27)·,
Ribeiro 'Goines (27J~
ca~los LagO' (27),
Pereira da Silva (27l.
Croacy de 011velra em,
Daniel Dlpp (27).. ,
BenJamin, Farah (10 e 27).

. Nlcolau'l'l!ma 113 ·e:.27';,
Clovis Motta <15 e 27),
Anisio Rocha <1& e'2'1)" .

Abelardo .'Jurema 117 e 27).
Ney Braga <17 e 2'l).
Hélio Ramos (20-e 27) •
Boca;vuva. Çünha (U e 21) •

(JJ'l '\ll]lEEX~EDJEl'fTB
Saixas TlMia. em car4ter preh-

. hraneial. .. .
Dlrceo' Cardoso, "
Abel RafaeL

'Castró Costa.
Nelson CRrnelro.

. Vaaco PIlho.'
Valérlo 'de Magálhliet.
Em1ral-..Caiac1o.
JOIiUé da Castro.
CoutinhoCavalcantl.
.Amo Adalme. .

" Anisio -'Rocha,
NelaonOmegnr..
Celso Brant
Daniel Faraco, '
Lourival" Batista.' .

:D?m1ngos ..Velaeco.
Vasconcelos .Tôrre,
Adauto. Cardoso.
Ulflmo de Carv..lho.
Menezes· Côrtes.

'Brlgido Tinoco.
Ney Braga
Carlos' Gomes"
DJalmll Marinho.
Andrade .• Lima,
Corrêa da .. Costa.

rArthur Vlrglno;"'
Neiva ..Moreira.
Souza LeAo'
Bocayuva Cunha.
'Pacheco Cha vea
Osmar Cunha.
José' Sarne~'.
Costa Llml\~
I:reno-da Sllvelra.:
NlcolRU Tuma.
Mo'ürô Borges.
Fel'ro Costa.
Hamlltot" !'roguell''''
José Frf!h'r, . _,~

AbelMdC' Jurema. --,'
OSCIÍl' Corrêa.", .
Tempel'Bnl.Perelra..
Nelse)11 Monteiro,. . .
Cllrdosc' de Menezea"

.>.Ch(lg1l8. tl'rel~lls. '
Clemens SampaiO.
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Do Sr. Geraldo. Guedes - Reclamando para o Estado de Pernambuco
quota. maior para a importação de livros e sugeríndo ao Presidente da
Repliblica. a nomeação de um nordestmo para o Conselho Nacional de Ecó-
nomía: ,

Do Sr. Djahna Marinho - Registrando a. inauguração do A.;ude. de
Garga.Uleiras, no RlO Grande do Norte e consignand« apêlo endereçado pela
./Issembléia Legislativa daquêle Estado para. que seja. excluída do plano de
economia a verba de ..O milhões destmadaa On1versldade Estadual;

Do Sr. Jorge Lima - Apresentando requerimento de informações a res
peito, dos abusos administrativos verificados na Caixa Econômica do. par1l11á;

Do SI', Benjamin Farah _ Fazendo apêlo ao Ministro da Viação no
sentido de providenciar a regularização das promoções do DCT; ,

Do SI', Nicolau Tuma - Criticando Os serviços dos Institutos e Caixas
<ie Aposentadoria e Pensões;

Do Sr, ctovis Mo,a - Es~ran..'1ando que, apesar de inaugurados, o Hospi
tal da Palie 'lica dos Pescadores e o Entreposto pe pesca, em -Natal, não
cotejam. em .neíonamento por falta de verbas;

Do SI'. Laniel Dipp - Pedindo liberação da verba destinada' à· constru
çã.o da Escola Agrícma de Passo Fundo;

Do Sr. !\ey Braga - Apresentando requerimento de ínformaçõcs ao
~nistro da Agricultura para que S. Ex.' esclareça quais as medidas suge
ridas a .Presidênc1a da República' para solucionar o problema do pequeno
agricultor, bem" como quais as providencias adotadas no setor de energia
elétrica;

Do Sr. Helio Ramos -'- Afirmando que o movimento nacionalista já
tomou conta da consciência nacional; . \,

Do .sr. Almino Afonso - Louvando a atítude da Assembléia Legisla
tlva.do l\Inazonas que coníeríu o titulo de cidadão beneméríto ao Sena.dor
Cunha Melo;

Do SI'. Nelson Omegna - Solicitando ao Ministro da Viação para que
obrigue as emprêsas jurisdicionadas ao seu Ministério ao cumprimento das
leis e elas obrigações para com a prevídêncía social; .

Do Sr..Croacy de Oliveira - Dizendo que está iniciando um movimento
popular no' sentido de obter auxilio para. a população flagelada do Rio
Grande do Sul:

Do Sr. Dyrho Pires - Lendo carta (lue dil'iglu ao Vice-Oovernador
do Pian1, Sr -. Tibério Nunes; . . ,

Do Sr. Pereíraôa Silva- Requerendo a discussãà e votação do Projeto
3. j'74.A-58, que dlspôe sõbre as carreíraa de continuo do Serviço Público e
pedindo a .libel'ação das verbas concedidas às: assoeíseões estudantiaama.
zonenses:

Do Sr. 'Bocayuva Cunha - Apontando irregularidades da Ola. de Piação
e Tecelap:em Bezerra de Melo, em Santo Aleixo; . '

Do Sr. AdahllBarreto ~Pedindo inclusão nos Anals da reportagem
do Sr. Moreira Alves referente ao criador do. Comando Sanitário Aéreo;

Do Sr. Ruy Ramos- Comunlcando,a visita de uma eomíssâc gaúcha
1:1\e vem solicitar atenção para o dramA. cue está' sofrendo. a produção. de
IXro~ ,

V - Grande Expediente
Discursos

Do Sr. Plinio Salgado - Anunciando o tema de sua proX1ll1a ora..ao;
Do 61', Paulo de Tarso .• ;"l~ordalldo o abandono em que se encontra

fi agricultura por parte do Poder Público;
,Dos srs, Carlos Lacerda e Fernando Ferrari .... FOCalizando a greve dos

eJunosda .Universidade Rural;

VI - Ordem do Dia
Aprovando voto' de pesar pelo falecimento do ex-Senador. Veloso Borges,

tendo encaminhado a. votação 051'. Abelardo Jurema,
Questões de ordem dos .srs, Fernando Ferrari e ArthurVlrgillo.
Recusada urgência para o Projeto 2.530-5'1,. que. autoriza a. importação

ele máquinas agricolas pelos agricultores registrados no Ministério. da Agri.
eultura.. "

Concedida urgência para o projeto· ,. 713-5B.
Discurso

Do Sr. Raimundo Padilha - Discutindo o Projeto 4.835-.'1.-59.
vn - E1q)Ucaçlio Pessoal

Discurso'
Do sr. Mendes Gónçalves - Referindo~se ao Incidente entre as autori

dades alfandegárias li militares, em POrto Murtlnho..
, vm -. Desl~açlio da ordem do 'cUa para a sessiio seguinte

IX. - Levantamento' da Sesslio.
a,- DOCUMENTO A QUE SE REF'ERItl' O SR. DEPUTADO

FRANÇA CAMPOS, Dl DISCtmSO .PRONUNCIADO NA
8ESSAO DE 23·'-59.

9 - UNIAOINI'll:R?~AR -GROFO BRASILEIRO.
, 10 - SBOB.ETARIA· DA CAMARA OOSDJilPU'I'ADOS.

. AtGsdo .Sr. Diretor Geral.

,......:.-_......_---------------:-----
. ,1- MESA'

l':ealdeJItl ,- .RlD1ert Maa111l•.
t. V1c..PrelldeJIte - Sêrl10 tia.. J------------~

..... 2";,,,L1DERES EVICE LIDERES'
âo-~lI1cltDte -Reator 301'. DA MAIoRIA
1o~1ecrtt6rl0 -' 07016 SOIlUklO. U4IJo~Armando JÍa1cAo.
..- l!IciftW'Io _,Nelva M.....~:V1ae·Lfder.: OUllh~ de nu-
......lÍMIfo- .AnIWI4O ,~, veira. •

...~ DA MINORa
; lo. IIcntIr!o- ArI.Pltea.a.o. E44tr: carla t.uerda.'
, , , V.·Uderta;· Coelbode Souza •
• u_ate .;. Gerl1do OU_. Berber' LeY)"

BLOCO PARLAMENTAR
(PTB/PR)

LIdeI': Fernando Ferrari.
Vice-LideI' -Bento GO:l.çal'l'es.

OOS ~ARTIDOS

PSD

Llder: Armando ·P,ttlcão.

ODN

Lider: João Agripino.
Vice-lideres: JOSé 'Sarney;
Rondon Pncneeo;
Seixas Dórta;
Menezes cortes,

?TE>
LideI': Fernando, Ferl'ali.
Vice-lideres:. Cliclenor Freitas:
Dn1J10 Machado:
Oswaldo Lima Filho;
Artur. Vil'gllio:
1\I1a1a Neto:
Bocal1ivll. Cunh~:

NOltueh'a da Gama:
Wilson Fadul:
Rubens Serarào,

PSP

Lider: Al'naldo,CereNfra.

Vice-lIde~es: Cl~om1r Millet:

Abrabâo ,loura.

PR

Llder: Manoel Novaes.

Vice-Lideres: 'I'rlstão da. Cunha

David Alegrettl•.

PSB

Lider:!.uis Francisco.

Yice-Uderes: Aurélio Vianna:

Brenno da SUveira.

PDO

Lider: Franco Montoro.

Vice.Uderes: Hêlio Machado:

Paulo, de Tuso.

P'IN
LideI': Enli1l0 Carlos,.

Vice-l1deres.: Hamilton Praaoj

Gualberto Moreira.

PL
LideI': Raul PUa.

PRl

Lider: Plinlo Samado.

PST

LideI' - Ortlz ~ontelro•.

Vice-Lider ~ Almiro AfonSCJ•.

3 - COMISS,õES
PERMANEM!'fS

De Constituição e JustiQa
OI1'·e1ra Brito - Presidente.

,fD'1MA "t'A"

1. San 'I'blaaoDantaa _ Vlce~rre-
sidente .... PTB., '

2. El01D\ltra - PTB.

3. DO\1tel Andrade .... PT!l.

4. PlmeJItada. .Ve1ga -PSD.

a.AbelardoJurema - .Mo.
8. Joaquhn Duval'- PSD.

... Moacyr A~vedo - 1SD.
a. Pedrc. Alelxo - .UDN•
t. Rondon ..Pacheco :"'mm,

iô. PerroCÓlta ~ tmN...

11.' Pa1l10Lauro. _ PaP.

12•.BarboA Ulna,";' taSB,'

!1lllMA "a"
1. Alfredo Nasser - 'Vice-PreslclelltU'

- PaP.
2. BillS Fortes -PSD.
3. Ulisses Guimarães _ 1'SD •

4. Newton sene - PSD.

5. Nelson Carneiro - PSD.
6. Djalma. .Marinho _ UD~'

, 7. João Mendes _ UDN. -

8. Carlos Gomes - UDN.
9. Arruda. Cálnara ....,l.'DC•.

10. RainlundoBrito - PR.,
11. Croacy OHve1ra - PTB•.
l2 •.Gioraano Alves - P'fB•.

BUPLENTES

Fl'anco Sobrlnho - PSD.

ele! cervaiao - PSD;

A',anmll ROClriguell - J:'SD.

João' .l\1lenezell - P/:lU.,

Tarso DUtra.-PSD.

Waldlr Plrea - pao.
Vaaeoncelos .Torrell _ PSD.

Dirceu Cardoso _ 1'60.

- Castro. Costa. -- PSO.

Cal'los Lacerda. - .UDN.

./Id.autoCard.oso,';' UDN.

Bilac Pinto _ UDN.,

VallO - UDN.

Vago - UDN.
Vago - UDN.

Nogueira da Gama - P'I'B.

Uniria Machado -PT:B.
Wilson Fadul -PTB.

Reze}ldl) Monteiro - PTB.,

Osvaldo Lima Filho -- PTJl
Chagas Frei~llI1 _ PSP.

Lins Cavalcanti· - PSP.

Vago - PRo
Henrique 'I'Urner - 1'5B.

FJ,'anco Mol1toro· - PDC.

ReUniões - Sala. "afrânio de Mele
Franco". -' Turma "A" àI terçlll
e quintas, às 15,30 horas - Turma
"13",. à.B quartaos ellextu, U .15,3.
horas.

Secretário - PaUlo Rocha;'
Assistentes - 8ebutlAo LIÚS .di

Andrade Figueira - Evellne Didier.
Dactilógrafos -EcUa' da Cone.

çAo Barreto MUBl\ -. Maria S.
nardo Ramos Madeira. - Edalll1 .Theo
d01'O dos Santos· - Ne1daon JciI6,
Moura de Miranda..

De Economia
Presidente - Daniel Faraco,

TuRMA : CfA."

Temperanl Pereira - ,.:aTB. V_
Presidente•

Alde Sampaio - UDN
Carneiro do Loyola- VD1lI
Clemens .SamPalO;':"'P'I'B
Drault Ernanl ...;," PSD
t.\IiZ, 'Viana' ~"UDN

W,uelOa1lnon - PS%)
J4unhoZdaRÓÕha - .t'II
Napolelo .PonteDele .. - l!8D

~d1O, di Ab:eu: ..... ~'
Paulo di TI.rIO - PDO
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SUPLENXES

De Orçamento e Fiscalização.
Financeira

1. Wagner Estel1ta-· l'SD - i're·
sídente,

... .J:.~:.i.a..L ..J....'1.s' RucU:.Igue~ - r.::iD.
.ó. li'a,ael flcGeno.e ....; P.. ';.

21. Aciahil 13alreto - UDN.
~2, Urâmo de Oliveira - P5B.

23. Antônio Carlos de Maga.lhaes
UON.

24. Armando Corrêa· -PSD.
25. Batista Ramos - PTB.

26. Bento Gonçalves - PRo
~7. Bila.i'inta _ UDN.

I':~' Clovis Pestalla - PSD.
129. João cteophas - trDN.

,;;} e . Joaquim Ramo.s - 1'50.

~l. Josuede Cas~rg -P'J:B.

.2. Lei.e ~eLo - PSj).

2. Souto Maior - PTB - Vice.
Presldepte.

3. AlOysio de Castro _ :E'SÓ,
4. Antõnío Carlos - tJDN.

5. BI'asllio Machado Neto _ 1'51),.

6, Carlos Jeréi:lsatl_ PTB.

7• .e;rnani Sátiro -ODN.

8. Etelvino Llns- PSD.

B. Guilhermino de Oliveira - PS1)•.

ia. Hamilton Prado - PTN.

ele 11. Janduhy Carneiro - P5D.

ia, Lino Braum - J?TB.

13. Lourival Batista _ OON.

14. Manoel Novais -PRo

15 Mendes de Morais,.... PSP•.
i6. Milton Brandão _ P5P.

17. Paulo Sarasate - U.DN.

18. Renato Archer - PSD.

19. Victor lssler - pTa.

II11PLENXES

:Magalhães .Pinto - T]):>N
GabrIel Ret'mes - U,ON

Vago -UDN

\lago - UDN

!\rtur VirgUia - ?Ta
Francleco Monte - P'l'U

Aloysio Non6 - PTB.
Llno Braum - PTB.
saivacor Losacco- PTB

Cha;la~ F'r"iLas - PSP
OeoCloi'o Mendonça _ l:'5P

Vasco FiLho·_ UDN. \

Vago - PR

De Legislação Social
1. AarBoSteinbruch - Presidente _

PTB.

2. Joaouim Lustosa V'cc P esl
aente _ DO". -.' - r • 211., Colombo de Souza. - PSP- VI-

ce-Presidente ,
3. Amaral FUl'lan - psiJ.
4, Adylio Vianna - PTB.

a. Alves de Macedo - OOr<.

tl.Baguelra Leal ~. C\.lN.

1. Brlgido Tinoco - PSE.
8. Carlos do Lago - PSD.

9. Elias A,dalme - p8D.
10. Flol'lceno PaiXão _ PTB,

II HarryNol'lnanton - pTN.

12, Henrique La Roque - PôP,
13. Jessé Freira -' PSD.

14: Salvador Lcsacco - PTB.

lS. Tal'ooDutl'a - PSO.

'11i. TenórloCavl1lcantl - UDN.

17. Waldir Pires - P8D.

Vago - PR

Paulo de Tal'so - PI:C.

êecretárln - Dyhlo Guardia
Carvalho.

Auxiliar: Yolanda Mendes.

Dactilógrafos - Nair Gal .~ Ce·
cüla Lopes Pereira Borges -María
•iose Leccqns.

Reuniões - Têrças e quintas-feiras,
1S 16 horas, na Sala "Régo Barros".

.Já. l!uy l!alllos'_ P'J:'B.

. Afonso Celso "'- P80. .Jl. ::'a,u"mno 13ragl' - Pl:D.

Benedito Vaz - PSO. rUJUS1:l'nrtD5

Chagas Freltas..- psp. 1. Alalm M.eLa - t'.i:J.
,Hermes de SOllza - flSD. 2. l!an,ulI OLiveira _ PTa.

João Menezes - P5D. 'f Alltc>,Llo JleuCluno. - PSlJ.

Jose Raimundo - .fITB. 4. aureuo VIana -P~:a.

Leooir Ferreira -PSD. Ó, (,;,eu,eus :s.....jJ.uo· _ .t"I'3.
Lyclo Haller - PTB. ~. l".'UU0ll111· ,'vuue• .- Po':lJ:'.

Mário Martlns.,- ODN. 1. Clav,sl'v.o"a _ fo"l'Q.

Nelson Monteiro ..:.- P5D. 8. DYlno Pires _ paD.

Oscar .Comla - UON. 9. Epuoga aeCampos,,_ ODN"
Waldir Simões -: PTB. 10. Eucilcles. Wlcar _ PSO.

Cal~los Lacerda- UD~. 11. treltor Cavalcanti _ trDN.

"VBgO -PTB, 12. HerbertLevy :..., UriNo
Oomlns-osVelasco - PSS.. 13. Jesse Ferelrll.'_ .P80.
~-RD, .. I DN14•. João AgI·iP..n.o - ,U .' ~

Reuniões:;" Saia "Sabltio Baú ~1,
:u,.;'(os.telras,.às ~S ,hQl'ase ,3a m 1," 1r.• ·José' auiOlnBrd'- 1'8D.
,011. . i6.Jose, Lopes _ P'J.'B. "

SecretAria - ' L uh a ~ Ábigallde 17. Lamal'tine. Tivora - P'm•.
Farias.

18. Lins Cavalcanti - PSP•. Dactll6grfl:to'- Maria .JOSéVmle~
.... de can'a~'1o Monteh'o. . , . 1•. Mál'lo Denl ~'sP.,

De Finanças

&lido Gomes - PSO

Petr6nlo sànta Cruz - PSD

HeUo·Cabal ~ PSD

Pereira d~ Sllva - PSD ..
AfOnsO Celso. -PSD

,Amaral ,Furlan' - P9:l
, .'

C1ovi~ pll{Itana .,..P31)

.lIlÍdar6 Junior _ P9D

Humberto ..Luc~na ISD

SVI'LENrES

SU,tl:lltts

Abrahii.o Moura (P5P)."

Adauto Cardoso (UDN) "

Amilcar Pereira ~PSD).,

AntÔnio BabY (PTB).

Badaró .Junlor (1'501.

Carlos Lacerda (OONI.

Florl"'eno Paixão (PTB).

Le::e Neto' (1'801.

Llno Braun (?TB).

Miguel Calmon Filho 11:'501•.

Pacheco Chaves. <PE.DJ.

Raymuldo 0haves (1'50)"

Waldemar Pessoa" (PSD).

Vago lUDM).

Vago (PRI

Vago <PLI.

vago' (PRP).

Secret:í.rio- Lu; Paulo Bastos
sereío. .

Datilógrafo - Haydee Fonseca nar·
reto.

Reunião - Quarta.feira, 1Is 14,30
horas, na "SalaCal'105 Peixoto Fi
lho".

cesar t~rlet'J .:..... PTB,];>resic'.ente
Pel'elra Lopes -. UDN, Vice'Pl'e

slclente.

Mario Beni - PSP,V;ce-Pre;;idtn-
te,

Aroldo Carvalho - .U08

Bezerra Leite -' PTB
Carvalho Sobrinho _ PSP

Clello Lemos - P5ri

Euvaldo Difliz. -. UPN;
E>,:pedlto Machado _ PS;:>

Hermógenes PI'incipe -~ lOSO

Joio Abdalia -PSD .

.Jose Menck - .PDC

Laurentlno Pere1l'a _ F'3D

LuJz .Bronzeado - I1DN'

MElI'io Tilll'lborindegtlY _ PSC

Nelaon Monteiro - PoSD

Nogueira de Rezende - PR

OsmarCttnhR "' P8D '
Othon Mader, - UDN

Palva Muniz ":'PTB

JaY~le Araujo' -::- UDN.

Pel'elra Lopes -' UD;,
Raul ele Góes _ ?TB'

Rubens Rangel - PTS

Celso Brant - PRo

Cltlmo de Carvalho - PSO

Vice-Prt·

Braga - PSP

TuRMA "8"

Corrêa _ UDN,

SUvIo

De Educação e Cultura
coeme de Souza - Presidente

(PL) . .

Trlstâo da Cunha - Vlce·PI'esl-
dente· (PRI .

Aderbal Jl1rema(PSIll.

AntOnio Dlno ( lPSD) '1

Aurl!UO :Vanna(PSBI.

Cardoso de Menezes IUDN·;.

Dantas Junior _ ODN,

DervUe Alegl'etU __ PRo
Dirceu Cardoso (1'501.

José Lopes (?TB I •

José Sllvelra IPTB)'

Lauro Cl'l1Z (UDN'.

LenoU' Ferreira (IPSDI.
Manuel Almelde., (PED).

Paulo Freire 'PSP) •

Plínio Balllado tPRJ;'I.
Yl1klsl'ilgue Tt>mura I.PSD).

Dyrno Pires - PSD

Cunha l;lueno - PSD

Annando Monteiro - ?SD

Mario Gomes - PSD
Mal'io Tamborlnd~guy -?SD

Mauricio de Andrade - PSO
\

João Abdala - PSO
Ocello. de Madeiros - ?SO

AtilloJi'ontana - PSJ.)
Magalhães Pinto - tJDN

Jose Lopes - PTB

Humbel'to Gobb! - J;'T~

Salvador Losaccc ..;. I:'TIl

Adalberto Valle ,.... 1:''ll3

Artur· Virgllio .... nB
Colombo de s'ouza - PSP

Carvalhu Sobrinho - t'Sp

Luis Francisco - .PSS.

Ney Braga. - PPC.

SecI'etárlo- José Rodr!fl",ues de
Souza.

Pactllõgl'afoS"'" Lia Fetterle
OameLeal Viana.

Reuniões - Têrças e Qulntlls-fel~
ras, às 15 horas -' Bala . "Cal'los
Peixoto .F1lho".

Oscar
aldente,

Costa Limn - UDN

Pias Macedo - PSD

EC.Vllldo Flores - UDN

GlIeno di Carli- PSD

Jacob Francz - PTB'

Mala Leio _ PSP

Mauro Teixeira - PSD

Miguel Buffara - 1:'113

Milton Reis - PTB

Pacheco Chnves - PSD

Waldemar Pessoa - PSB
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De Transportes, Comunicações
e Obl'as Publicas

AIllim Melo - PTB;
AideSamllslo "- UDN •

/UlUll'al FUrllln- 1"50. '

Car"albo SllPI'ml1o :..:: .PSP:
EPllo,o âeCampus."': U"DN0" .
Euclidell Wlcar -, PSD.
Luiz éa~lIlcant1 -1"8D.

MlItanSl'andão .~ .. PSp~

Osmar CuÍlha-..,PSU.

OSwaldo Ribeil'l) - PSD.

,PlIssoá POI'CO ~ ODN,

Rezende Montei;'o--- PTB

Rlbeil'o Gllnles .., PTB.

Saturnlno.'Brll8'i .""". E'SD_.
Vllll'O,.,- UDN.

Vago ~ Pli.

Hélio. Machndo POC.
. Se~l'e~i'1Ij_ .i.:ucilío.' Ama.I'il!ll41 "~~:- '

OUvel!'a, ,.<, ,,:
DlIctliÓl:l'IfCõ~."UlClliltl·. AJnl"rl~'''··'

Cw·r6adeSlile$;"· ....

.. Reímllieli: ·.Têi'QaS,e,qúintils;.;iêi:'f!.f!o.'S IShili·i\s;.li,; Sala.·;Pnulií:~e:11't(lll-,,'
tln·.·. ., ..'. '"

Carlos,Jerelssati ~ PTB.
Cid Carvalho· - PSD.
Gurlel do Amaral - PSP.
Henrique La Roque - PSP.
Rel'mes dI! Souza - PSD.
MArio Oomea - PSD.

MArJo Martil1ll - UDN.

Menezes COrtes - ODN.·
RamoD Ollveh·apTB.l

Vallo -UDN.

VaiO - UDN.

VIlSO -PR;

'Vago - PTN.
Se(:1·etarla. .:. MllrJa dA. Glól'la Pé

.tres Torelly.

Auxl1lar - MariLelte Pa&sos Cou-
tinho. •

Reuniões - "Sala Bueno Brllndllu".

Vice-

1. Nelson Omegna ·-PTB - Presi- '
dente.

2. Vasco Filho - .UDN -- ViCe-Pre
sidente.•

1"30, 3. Al'mando Mtlllteiro - paD.

4. Benedito' Vaz - P5D.
S, Conêa da costa --UL...
6. Edllson.Távora - OON.

7. Fernando Salltana ,""PTB

8. Fl'ança Campos_ 1"50..

9. Gel'aldoVaSCOnçel,06 -' f'SO.

10. HeUo Ramos ,..... PR.

11. Hildebrlmdo de Góes - PSlJ,

12. Lil1ll Oavalcanti-,PSp.
13. Ney Sl'l111'a _ 'PDC.

14. i-neoiau· Tuma - UON

t5 .Soul!a Leão ~ 1"81"

18. Vasconcelos Toi-res _ PS~.

17. Waldir Simões .:...·PTS.

I 'Il17PLiNTE'

r're· ,

$U~Li:NTES

De Saúde

.1!PL~'J'1t,1!l

Allllm Me10- PTB.

AmÍlca/ Pereh'R :-PSD,
'AMnlindo Correa",;,'PSD
".;~ '~Ó':le.' .:. ..P~.

AntOnio 0100 - P5D.

~tollJamnn Faran - PSP.

Clldenor Freitas -PTB.

Dl'ault 'Ernany - PSO.

Guilhermino de Olivelrll _

, José Silveira - PTB,

Janduhy Carneiro - PSSJ,

João AbdaJla - PSD.

Lourival BatJsta·':- ODN.

Nelson Omegna ~ l-'·l'S.

~aldanha Derzi· __ UDN.

ValérLo Magillhii.es - PSÓ.

Vall'O ~ ODN.

VabO- UDN.·

Waiclemarpeôsoll - PSB.

Jose lVlank - PDO.

Secretlil'lo: .Relma Santos souaa.

Reuniéllli -sala "Bueno anwdao";

De Ser~I~O PubJlcCl
L Ben,L>uuin l'll.,,,n __ l:'l:it' _

Iilàeme.
~. tíwnlleáQ Lucena -' P.::lD - Vi.

Cto-~l:t""lltn se,

IVI'LENT18

AlJelal'do Jurema - PSI>.
Alfredo, Nasser. - PSP.

Aloisio de Castro -PiSD.

Clello Lemos - P5D.•

Clemens Sampaio_ PTB.

Daniel Faraco - P5D.

Fernando Santana - PTB.
Hélio Machado - PDC,

Hermes de Souza - 1'50.

José Sarney'..... UDN.

Luiz Viana - ·t10N.
Mendes de Morais - PSP.
Josuê de Castro...., PTS.

vasconceíos Tim'e,s - PSD.

Dantas Júnior - UON.

1. Hamllt<Jn Nogueira - UDN
Pl·esi<tente.

2. Regis Pacheco - PSD
Presidente.

3. Anlllcar1'ereÍl'a. - 1'60.

4. Badaró Jdnior - PSD.
I. Dreno da Silveira. -PSB,

e.Antonlo Fraga -PRo

1. Oyrno Pil'es - P6D.
B. EpUogo de Campos - UDN.

11. Geraldo de Carvalho-.PDC.
10. José Humllerto -' UDN.

11. José Pedroso - PSD.

1:1. José Raimundo. -PTB.
1:1. João Veiga - PTB.·

lt. Leào Sampaio - UDN.
Vago - UON. 15, NlloCoelho _ 1'$).), ,.
Domingos Velasco -P5B. 116. Romon ouveira -i'TB.

secretano - P'rancisco José F',~l'- '111. Xavier Fernandes - f'tiP.
reíra sLudart.

Reunióes às qulntas-Celrns.às 15.30 !
horas, na Sala "Bueno BrandÍlo". I

Oe,Segul'~ nça Nacional
1. Este"es Rodrigues - PI'esidente I

- PRo " I
2, Jose Gulomard. - Vire.p,·eSi-1

dente - PSO, .

3. !l.bl'llhão Moul'a - PSP

4. Adauto Cardoso '- UDN,

5.. lllOlSlO.Fel'reira - PTB.

6. And.'adeLlma - PED,

7. cunna ~uel1O - PoSO.

a; Dom.ngoo Velasco - PSB.

9. Fel'D'lll~O R'lleil'u - UD;>;
\10. liwoutl"O uOlJlJi - F'1~.'

U.N.,guld .I:I>lU.·1 - PI:lD.

12. osc..r t'''bSUS - P Ui.

.s. Pe,'l:u'lI l:'.IltO- OlJN ;--

14. P!Uu.lleJpllll üal'C,,' .-.. P,o:;D.

lõ.Ralnlundo cnaves - PoSD -.

16. h:e~ellàe l\4on,tellO - .PTB.

i7. Wallliet'ley 01 unior - tJ01'1 •

',IiI1PLEJlTU

.Aloy~io Nono -PTB

Al'mando Cltrnelro - PSD. 3. AlieI· Rafael _ PR..

CarlOs Gomes- ODN. 'l. A1l1nao CelliO _ 1>60.
,Coutinbo Cavalcanti - P'1'1

I. AlUIlll0 A1ves - ODN.
f'l·ança. ClLmpo; - PSD. "8, CariOll,Murllo _ ttSD.
Mário .Gomes - PSO •

'1 Chaias Freitaa,· t'13P,
Mendes Gonçalves - PSD.
Mendes de Morais. _ PSP. a. Ildllberto de .Castro - trDN •

r\'ewtoll Belo _ 1'80. ,I. Gel'lü!1Q Guedes.":, DDN.

RlLlmundv Padllha -:-UDN 10. O,ualberto MOreira - P'I'N
, . 11., JOão Menezes -P50.

Saturn1no. Braga - PSD:
12. LycioHsuer ...:. 1'T8.

Waldir Slm6es - PTa.
13. OIVlIldll. Lima Filho - PTB.Vaio - 'JDN ...:. a-

VaiO -PTJa. 14. Paulo Mlncaropl - PTB.
VaiO _ PR, 1&. SegUrnunclo Andrade..,· V'DN

'''''rlnlo deOllv81ra. 11. Valério Mqalhlea- PSJ).

i 8ecretál'lo - Matheus OctAvlo Man_"7. VaiO -PSD.

I
darinO' . , ' "

..\lIXlllt.r-- Zélia' Sánios Gom...

IdsPJ:.lÔIlI·IlIl, .:.. TbOp~l\a.~~Ça."Ciol~

, ·jl:aeUlli6es '."" ,QUll1t;,,,,te.liiíí.t.s .u.'I"
Ilot·u. DI, sãl. sabiDo 8arr_. '..,

I\tai'le. I

I

PSP.

Daniel Dipp - Pl'B.

João Agl'ipillO - lJ).)N.

Lenoil' .l"e...eil'a- .t'.:iD.

Mal'io Gomes - ~.:>).).

l'awp Cólrmu - P"P.
Vago - LJj.)~.

VIl,lóO, PU3.

Sec.'ehl.rio - Jose Ar.lm9.tea

De Redação
Jorge de ,Lima - piB -' Presl

dente.
Luiz' cavaícant; - PSD - Vic~-

presidente.

F.el'reiraMllrtlns - PSP.

jose Sal'ney- UDN,

Magallll1esPinto - UON

Medeiros Nl'to -"pSD.

Unirio Machado..... P'fB.

to. MedelrOli Neto - PSD.

21. Menezes COrtes - V'PN.

22.'Napoleáo Fontenelle - PSD
23. Nilo Coelho ,.;. PSD.

24. OSvaldo Lima Filho - PTB.
:lS••otncn Mader, _ ,ODN.

26. -Paulo Mincarone - l'TB.

27. Pel'eira. da Silva. - PSD.

28., Philadelpho Garcia - PSD.

29. R.aymundo padl!ba -,UD".j

30. R.egls Pacheco - P5D.
'31. SlI.lualU1&, Dená - UDN •

32. Tal'so Dtura - 1'81>.

33. ,1Jltimo de OIU'VIlI1'lo _ P5D.

34, Urlel Alvlm - PSD.
35, Vago - PRo

36. va~o _ PRo

Reuniôes, na .saia ..A.ntônlo Car
los", às 15.30 ,hOl'llS: Ttl1'ma "A • ,àS
ttrças-t'elras; Turma "B" às quintas
feiras; 'Comillsílo Plena ss quartas
fell·as.

Secretário - IV:l.l1noeh Lopl'S Rosas.

Auxiliar -, Maul'iIio PennaOrolJa,

De RelaçgesExteriores
Raimundo Padll1l.. ..... .Presidente

- tiDN,
",

Ivete Vat'gas - Vice';PresJ~ent4 
l'TB.

Adelmar Carvalho - PSD.

. Detldoro de Menct.?nça 

Dias Lins - UDN.

Fl·a.rico 'Monttlro ~ pOC.

Gabrler 'PUsos -lJDN.

Gurgel di! "'maral- PSP
.'. Hélio Cabal - 1'50-;' ;

Henrique Tul'nel'- 1'SB. 
Hori.clo Lar.er -pSD.

M'l'io J,!arUns -:UDN.
J4o:'el1'~~ da Roche: ~PTB.

;'. , ..... '. OCêlio Medeiros':"" PoSD.·

~;r~~:.~:· C1i"eJr."PrancO ~,:PSD.
, ", ~,d;o iTidl~.{--<P&J).

fi.+.. ~;, .cF'gu'iÍl'F~Í1i.12m .•



4 - CDoNHSSóiESESPECIA,'S
Da Bacia, do. S.ão,.franciscà

.""nil!J;iQ; aa~CllZ, - esl!l.,
l:"J.~lIlàD piniz: - UI;lN.

,fCOliWd.Q.; SilAtl\.M,- eta..
JoI(t Mendes· • t1D~.

1.t.Wl' G&valcantl - .e~

O~,waJdo Ribeiro - .PSp,

k:ibelro. agWll8.. -, PU'.
S.ouza. f.lliC - PSl',
\(:lf;õ, - t1J!llt.

~"'ll:O - PR•.
MI1Ul'iel~ Andraere. _PSI).

Secre~ãrl•. _ ,L,ucilia Amal1nho- tle
Oliveira,.

Reun!il,f:1j, - ~ulntá..4Qil·~" asqul~
llorlloS, ca SaJa;,··Pau1g, 4e ~(OQu.n'.

Abril de 1959 17~t
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De Saúde·
CONVOCAOl.O

De ordem do .Senhor Presidente, co
munIco aOs Senhores Membros· da.
COml~s.1o de Saúde, (lue está (onvo
cada: ·uma ·reunlão a ser realizada. nl'
dia 29- do corr.:ente, quarta-feira. M
16 J"o~~s, nll.Sala Bl1enoBrandfio,
- Rclma Santos de· Sou::a, Secretá
l'ia.

Ao senhor deputado Ferro Costa: envolveram Il1O mov1mento arma40 ueirO, por troca de DOta.! de 2G de De Orçamento e Fiscalização
ocorrido em vl\rlOll niunicJpio,s do &1'- novembro. de 1948. F,'nance,'ra

Projeto n9 125-59- do sr. Costa tidO do Pe.rana, durante O perlodo ProJeton' 2.812-B~53 - do Br.
Uma, que, altera a redação do Item de maio a outubro de 1957. ,V88CQ Filho, que estabelece ~ue os CONVOCACAO

· m, do IIrt.27, da Tabela anexa à Pro'eto n9 118-.59 _ do Sr. Ral- servidores ele construção, pavímen-
Consolidação das Leis do rmpõeto do mundo Chaves, que dispõe sõbre a tação e eonlS€rvaçilo elo trecho Rio- De ordem do Senhor Presidente, fi-

, Bêlo. baixada com o Decreto-lei nú- fiXaç1io dos proventos dOfl funcioné.- São Paulo, da Rodovia BR-2 elo cam convocado sos Senhores Membros
· mero ~5.421-59, item m, art. 51, Lei ríos civLs e militares e autlÍrqulcos, e Plano NacJonal só poderão ser ad- da Comissáode Orçamento e Fiscall-

S.519. dê. outras providências. [udícados obedecidas as "Normas pa- zacão Flnanceb:& para uma reunião
Ao senhor deputado Joaquim Du- Projeto n9 623-A-51 - do Sr. Fer- ra a adjudicação de serviços a eargo extraordinaria, hoje. têrça-Ieira, .~3 ne

vai: nando Ferrari, que manda anular as do Departamento Nacional. de Eg-. abril corrente,às 15,3<J horas, na Sala
projeto n9 4,207-58 - do Poder Exe- punições di.seiplinares causadas palo tradtJ.s' de Rodagem. ·.1 da Comissão.

eunvo, que altera e atualiza o Decre- exerciciode. direitos polítíco-eleito» Projeto n9 1.78-A-5G. - ~5l s.r.. sal.a "Antúnlo,Carlos", em 2'7 de
to-lei 3,265. de 12 de maio de 1941, rais ou de líberdades fundamentais Regê Fexrelrl.l, que doa à Uma" Na- abril de 1959. _ lvannocll Lopes RD-
que criou a taxa fltossanltárll.l. noreglme democrãtíco. cíonal doo EstUdantes o prédio 51-1 ses secretário.

Ao 'senhor deputado Martins ao- tuo.do à. Pnua do Flamengo ,1'1 132,) ,
drlgues: Ao "Sr. Dep. Raymundo 'Brito pertencentes ao domJnio da UmãO, --

Projeto n' 95-59.-do Poder Exe- Projeto n' 126-59 - do sre . ClIoS.tro D· R - .
P"ojeto n9 1.9S4-56 - do P. Exe- cutívo, que concede pensão. especial Co.stn, que díspõe sôbre reallzaeão de, e edaçao

euuvo, que retifica 8 LeI 2.665-55; que '" mãe de Bolival' da Cunha Lopes, plebiecJto, e da outros prol~dêIlCia.s·1 D IN6TALAC"O
estima a Receita e fixa li Despesa da ., d se' d P te Projeto nO 1..109-56 ..,;.. do Poder ATA E n.
União para o exercícícde 1956. ex-assalaríaâo o rvieo . e 1'0 - Executi.vo, que autoriza o·Poder E.'(e~ 'Aos vinte e dois . dias do .mês de

cão aos .índios, do Mlni.'Jtérlo lia eutívo 11 flJ'marcompromlssoT.lar.'l a abril do ano de mil novecentos e eín-
Ao Sr. Dep. Moacyr Azevedo: Agricultura. constituição de :uizo arbitral ên~ra a qüenta e nove. presentes Os senncres
Projeto n' 1.042-56 - do&mado Ao Sr. OeP. Rondon Pacheco União hderal e·o EIItado do Pu- deputados: Jorge de Lima, Medell'OS

· .:F\!del'al, que altera a Lei 305-48, que Ad hll laná. Neto, José sarnel, Uniria Machado,
regula a aplicação do. art. 15, § 4', Projeto n9 1.856-5J - doãs r. ""'~ial Projeto n' '78-59 - do c-. S:íl'gla Magalhll,ea Pinto. Luiz Cllovalc"llntl o
da Constituição Federal (cota dO nn- Barreto, que conce e pens o C6.. ~ os 'Magalhães, que cria o Quadro. Au- Flm'eiraMartlns, .Instalou-se, às
pôsto de renda destinada eos Muni· de crus 3.00

iO
..00 a

d
D~oa~~a'r~eForo xílíar de Oficial.s da Aeronáutica e quinze horas, em SUa sala, no segun-

CiplOli). da S va, V uva e quim dá outru providências. 110 andár do PalàcloTll'adentes, 1lo
Pl'(*tO n' 819-55 - do Senado da Silva. . d S· ." Comissão. de Redação. Abertos os

!'e::::"al, que cria o Parque Indigena P1'oJeto ':' 4.240-A-54 - .0 p~: DIa.24 de abril de 19a9 Trabalhos,o deputado Medeiros NA-
do Xingu e di.spõe sóbre. s. sUGo or- Joaquim VlClg66, que auto~ta o ser- . Ao Sr. Del). Djalm6 Marinha to, ocupando a pl'esldência,. comunl-
gan;:xtçc.o. der Executlv~d~ ~~;o~â~a ~ Nor- Projeto n~ 78-59- do Sr. Ruy cou que B~ ill pl'oceder à. eleiçaO dO

ProJeto no 4.516-58-- Do Poder vi
d
d~reso:a~~re;;08 nos qUais .foram Ramos, que conced!! Isenção Q~ dt- prcsldentc e vice-preSIdente daq.u~!e

'E-,;ccutlvo, que ·autorlZ/], a de6apro- ~~ das as antigas estnc:lles de reitos. de Importaçao e lIUliis taxas órgão, Deu-.s=, a séguír, inicio à ''o
prlMáo de bens do domlnlo do EG- ~ cr~zlJhBda e ArraJ.al Illtuadas em aduaneiras. pare o nav!o-frJg')rifico taçii,o e, poster,ormente, à contagem

· tado de MinllS Gerais e do.s Mum- nbl1 bios da cidade d~ llAlcife Per- adquirido pelo I~tituto Sul-Rlogra'l- de votos, que acusou o seguinterp.-
ciplos atingidos pelQ re.servatór:O que 8\lmbruco 'dense de Carnes. sultadO: 'lIara pl'esldente - J01'ge de
flCrá formado com o aproveitamento na , Lima. seis votos, e UnirJo Machado.
da corredeira. das Furnas, no Rio Ao,Sr. Oep.Santlago Dantas: De FinaÍll\as um voto: para vice-pr.'!81dente
Grande. cu;a conceSl3ão foi autoriza.· . lo' L Js C ' ti ls • . M d 1
ela 11 CcntralElétrica de Furnas S.A. Projeto n'129-59 - do Sr. Mauc- PA·~-."é.P'~'A· ARE' ......'1.;"0 rio u .. ava,can ,se vo.os, e c e-
_I eI 41 809 el 26 d J·h d to Cardoso· que prorroga· li prazudo u ... ,~ ~ U.. rOS Neto, um voto: sendo proc!sma-
rs5~. ec. . ,e e u. o e Decreto-lei' 5.844, de 28 de retembro DIAlI8 DE ABRlLDE 1959. dos eleitos Jorge de Lima .-' presi-

de 1945, para a· apre6e11tação de tie- Relator: Sr. tiltlmo de Oarvalho. d,ente, e Luís Cavalcanti - vlcc-p~c-
A4 Sr. Cep. Nelson Cclrnelro: ck\re.ÇÕC8 de impOsto de renda. P1'oJeto ,n,3.391-A-57. do Foder lildente. NIIt!a mais havendo atrelar,
P j to '4 450 5S'· li Poli QUest1l,o de Ordem 8/n-68 - do ti· "I ora pe o prazo foi a re\\nlaO encerrada às qUinze

roe n' . - - o er Sr·. 'Au·réllo ·'Vi-na,. 8USDelltando a El:eClI·vo"que revg ,J horas e trlnt.A;.minutos,·" eu. Arlma-Executivo. que autoriza o Poder Exe- ~ d;,llols· aIlOS, o crédIto espeCIal de é i
eutlvo a abrir. p:lo MinIBté1'io do. impossibilidade de serem apr~vadas. cr$ 300.000.000.00, autorizado ))aja ta. Ata ele, Secretário, lavrei a pro
Pa~:Jda, o crédito especial dedtlnado commodiflcaçâo do quantltat.vo, M Lei ·3035· de 10· de dezembro de sente ata, a qual, depois dll Ilda e
à aquUiição de caSas aoa 1ntllg....ntes emendas do &lnado, .oferecidas ao 1056DparB oaórrer a despesas de exer. aprovada, será. .asslnada .pelo senho!"
dalleIeção brasileira, campeã de fu- Projeto de Orçamento da Unlil.·). cieio. cneen-ad08". i presidente.
tebol de 1958. Coneulta s/n-n8 - do Sr. OScar I t' O C Ih I'

Pedido de Licença s/n-58 - do COrrêa. para que li .Comissão lie JU5- Be a.o: l. Sr. smar un a. .
Sr, Raymundo BrIto. querequer,ll- ·uça opine se é vedado ao parJamtll". Projeto n, 4.802-59, do poderEM-I
cenca, jllUlt, rem perda do mandato, tar investido do mandato, em'DOssar- cutlvo, qua "ampl1a a. aplicação do
tomar polS~e .de cargo do mllgistéI·io, ee e assumir o exercido do. Cac1elre cI·édlto· especial aberto pe:a Lel. nú-
IlCm ex~rcê-lo, de Professor Catedrático de Ecor.o- mero 3;430, de 15-7-58, Que autoriza

Ao Sr. Dep. Newton Bello: mia Política. da .Faculdade .Nllc:onal oPóder Executivo '0. abrir, pe!o Mi
de Clências Econólnicas da Un,versl- niftfrIo da. Viação e Obras PUblicas,

Emenda do senado ao ProJ,~to n9 d d eto Bra.sli 'dlt ·i Ide·'.377-54 _ elo Sr. Clemen\e M~drado, ae.· o cr" 'li espec a e r:p.H .
.que autoriza o Poder ExecutJv.·olJ, Ao 61' Dep. Tarso Dutra: 582.424.000.CO.paraatender a despe-• ". lias, no exerclcio' de 1958. com o 11a-
abr;r 00 Minls....ério da Viação, o cré- Projeto n9 4.365-58 - do. Sr .. gomento do repouso semanal remu.
dito especial de Cr$ 5.000.000.~(J,. rles- Adllhll Barreto, que modifica o De- rado quinquênJos e slllérlo-famllla
tlnado à. construção. de u.ma ponte to 1 j 1 514 d 16' d agOsto de' Isôbr'l o Rio Jequitmhonha. na c!dli.de cr~ - e. , e . e . devIdos aos trabalhadores lllarit mos
de Almenâra, Minas Gerlli.s. 1934, que crie.. no Ministér!:l d~ que prestam:serviços ao Lóide ·Brasl-

Aglcultura, curso.s d~ apcrfelçoa;nen lelro;" Patrlml'nio Nacional e a ela, De .. Transl)ortes,.Comunica'~o~ es
Ao Sr. Dep. Pa.ulo Lauro; to e de espeeiallzaçao.. de Navegação COsteira. _ Patr1mOnio ,.

ProJe.to n' 3.956-58 -. do. Sr. B.,;n- Nacional". . e Obras Públicas '
Pl'ojcto n9 4.3S6-A-54 - que lllS- jamlm Faroh que llSSoCglUa aos 0"r-

"u· ·b cl el ,~ '>."'-- d· Projeto n. 3.429-A-57,dO poder ATA DA .1n, RE.."n.o (INSTA~ a_.... ·1 O .:1 ono e. e.sempl·",go· )Xir.. 00 ~enlo6 do. Corpo de Bom~...... o Executivo, que "isenta dos impostos u.......-
empr:;gados, cujos contratos. de tra- DistrIto Federal, o direito a. matrl- de Importação e de consumo e. taxll8 ÇAO). REALIZADA· EM 22·· D.
balho hajam sido ou venham c. ser cul~ ,n,a "Escola de1"l:lrmacão ti." ,cfi- aelua·nelra8, excluslve a .de 5o",prf)Vjs~ A:BRIL DE 1959
reGcinc:id(Js no pel'iodo de 31 de de- ~Ia·'. e d' outre..s provldênc'l1olS 7'
2embro de 1953 a 1 de. ag&to de ~ - Ao •• ta no Art. 68 da Lei n.s.24f, de 14 Aos nnte edol5 dias do mês de
1951, por motivo de divulg9.Cão ou. Ao Sr. Oep. Ulyssea Gu.\mll.rAeM de agOsto de 195'/, matorlalsl1npol'ta· abril do ano de mil novecentos e oin-
de decretação dos 1IO\'OS nil'els de P' 122 50 dS Anfs'o dos pela Mecê.nica Pesada S.A.• des- qüenta e nove, reuniu-se; às quinze ho-
salário mi...'limo e dã outra.:l provi- rO,eto n· - ~ tu r. .L tlnadOSfl,t1slna a ser montada em ras e trinta. minutos, na· Sala "Paulo
ciências. Ro':,ha, que cria,. um eg e de ('x-" Taubaté Estado de Slio PaulO' tendo de Frontln", a Comlssllo de ·Trans

ceça.o para a dJlSpen.sllo dotrabalhn- pareceres: pela const1tucionàwtadE'. portes.· Oomunt~çl:les li Obras. PI1bU-
Aó Sr. Dop. Pec1l'o Aleixo: dor. da ·Comissll.o de Constituição e JUstl~ cas. Compareceram os Senhores Nelo

PrQj~to n. 119-59 _ do Sr. Adyllo Projet.> n.' 120-59 - do Sr. Ben'ça; com lIUbstitutlvo, da Oomlssã.ode son Omegna, Vasco F.Uho,VlIScon-
VJ.".nll~. que. dispõcsóilre a p:,€scri- jamim Fllrah, que eIltendeaoa têa- ,Economia e. favorável, da Comissão c:elos Torres. Saturnlno Braga, NeJ
çi1.oqÜinqUen&1, nlcos mUltares, o .direito de de.sem- de Fi1lanças", Braga, Waldir Simões, Ribeiro Gomes,

L"'.Jj~to ·n" 124·59 -do Sr. Pnaoos penharem atiYldades· profillsio1U'.i.'!. ·Reletor: sr.·JOSé Menc.ll:, Fernando Santana, Nlcolau Tuma, Eu-
p~::('. que crie. a Inspetoria Regio- Pl'oJeta no 11'7-59 _ do Br. Maa _ cUdes Wlcar, Edl1son Melo TI\vora,
Dl'" de DCfo!'SII. &ll1tárJa Animoill, llO Neto que es\ende à.s firmas de eu- O.flclo n. 22-59; do Senl\dO Federal, ReUo Ramos, Luiz Cavalés,nte, Ar-
E5~:~(.o de sergipe, subol'dinada ao gellh~rj,.queO openun .em. terrapl,,- que "so.lIclta seja' apresentadoprOje- mando Monteiro e Milton BranC1io.
I!inl·"(~rioela. Agricultura. nagcm e pavlmentaçãollStAltlca 00111 to de. lei abrindo ao Senado Fedel'al Delxarllom tlecomparecer os.Senhorel

O~icio. s/n-58 - do Juizo deCi- o Departam"lntóNacioMl de EIMa- crédito. eRpccll\ldeCr$1.861.23~,20, França Campos,Hlldebrando de GóeS,
reito da 1.'" Vara. daComilrc:1. de das de Rocmgem os beneficil)s do para pagamento de diferença de gl'a- Benedito VI", Geraldo Vaseoncelos,
Maceió - EBtaclo de AI6goo6.~olici- art. 50, letra "é da· Lei 3.244. de tiflcacíio. adicional a. funcionÍ\rlo~ Corrêa dá costa•. Souza Leio e LinS
lanelo .Llcenoa para pl'oc;essar crJmi- 14 de agdllto de 1057 (Lelde TllrJ- aposentados da secretar~ do Senado, Cavalcanti" Verlflc:ada a exl8têncla. de
nallllellte o deputado Jo.sé Afonso fos). . ._ majoraelas por dellberllCão daComis- númerorcglmental, o Benhor Vasco
Casado de Moelo, como il1auraono a_. .""p,... Waldll' ~_ são 'Dlr~tora em· reunião tle :J C1eJu- Filbo as.mmlu apJ'e8ldência de .acOr-
art. O', letra "I", e § único .lo te! AU:~r. u<: . ...oI.rl'tl nho de 1958". doeomo disposto no Art,'·52 do Re-
,,088-5S. MellSagemn'. 458,56 - do .1"odu RelatoJ"Laurenttüo pprel"a gJmento Intez:no, decJ.1'.rando Iniciada

Ao Sr Dep Pimenta da Vei"e,' E:reautivo, que eucammha o MOrdo ." • ..'.'.. . a reunill.o. Disse Sua Excelência. ·que,
': " . ". para o Clltudo e oaproveltamenrQ Projeto .n.. 4.440-5,1 .... .do .Poder .deac6rdoeom·acomblna.çlódosJlar.-

"": Projeto de DceretoLelllalativo n' dos recursos mlnet'8iJdoB~!1. cur." Executivo, .que "d1lipõo sllbr.à relllf. tidos;. cabia ao PTB a 'preslclênclâ da
I-59 - do 8r. Jorge de Lima," que c1ll!do entre o BrallU e oa ;:O:~t,ados! zacto. dos. r~cense.Bmel1toageraill .do COmissão. tendo. sido ·lncUcado~ em boa
tonoelie nnlstla a todos os qUI! se UnletOll da AmérIca, no Rio ;te Ja-', Braail é "dã outrtlll providênclall·'. hora, ·.0 nome' do Senhor Nelson onle1,
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Ceo.ral.:

Parafba:

Rio GI'ande do Norte:

7 -'23.' SESSÃO EM 27
DE ABRIL DE 1959

AlUl2lo Alves- ODH•

Clóvis Motta - PTB.
D,!a1ma Marinho - tmN.
'IWclso Maln - UDN.

BonapartêMala- PRT.
Carlos Jerelssntl - PTB.
Colombo de Souza - PSP
Costa Lllrtl1' - ODN.

Edllson TavorR - UDN.

Esmerino Arruda - PS~

Marantão:

Clodomlr Mllet - PSP;

Mlg'uel Bahu1'Y PSO.

Amazonas:
Almlno Af9nso. - PST.
Ja~'llle Araújo - UDN.
Joâo Veiga - P'rB.

Abelardo Jurema - 1'80,.
E.~nllnf Sat.lro ~ tlDN.

Humberto Luoena -.PSD.
Jolto .~r1plno - tlDN'.

, Jo~ifoftn1 -PSD.
. LUte Bronzeado ...; UDK.

na. O indicado é novo. na Comissão,' nlões já estavam articuladas com ll.S,'tambóm, que a Presidência es' l:vc. 'cerrou a reunião às' quinze' horas •
mas é antigo. parlamentar, ~á serviu I das demais comissões. Será necessário reunindo tõda a matéria constante de trinta e cinco minutos. E, pára cons~
numa das prmclpais comissões desta Ientrar em entendimentos com os ou- leis, decl'e,os,. projetos, pareceres re- tar, eu, Lucilia Amarínhc de Oliv"ira,
Casa - na de Orçamento. :S, pois, i tros presid:nte, De fato, sendo a sala lac,o~ados com os trabalhos da,. Co- 'Secl'~taria, lavrei a preesnte ata que,
um deputado absolutamente creden- da comíssão de Transportes deveria missao e espaclaímente o utspoamvo depois de lida e aprovada, será assínae
cíudo para' merecer a nossa prefe- esta ter prioridade. O Senhor Fer- que a criou,' fixou seus objeti70S e seu da pejo Senhor Prcsldente. '
rôncía, Para a, vlee-presldêncía índí- nando Santana manifestou-se Intel- âmbito de ação, pois visa com sausra- I
cara o seu Partídn '-D. UpN - o ramente deacõrdo com apl'opósta do çtoo ínterêsse d,os.dcmais, membros I --

seu nome. D'eciaro\l SCI' deputado obe- Senhor J:I1icoJau Tumlt e estã certo 'para que. a comisscc funcíonasse .de I Da Bacia do Sa"o Francisce
diente às determinações do seu Par- que as outras comissões, atendendo às Imaneira eficiente. sendo seu propôsito .
tldo: .mas acíma de tudo, democrata: razões que determinaram a mudan- tudo fazer pai'a que isto se tornasse \
tanto aceitava a vitória como a .der-I ça, se adaptarão a outros dias para l·ealldade. Com ~ pa~avra, o deputado . CONVOCAÇãO
rota, se efetivamente não merecesse as suas .reuniões. O Senhor :Vasco FI- El.rmz:ndo COn'~l(I_discorreu score o, De ordem cio .sennor Presidente dll
no conceito dos seus companheiros, o lho manifestou-se faV(lrà,veh:1,ente à Plano el-:l. Valor1zaça.0, o~ ,seus·m~nt~s, 'Comissão Especial da Bacia do São
seu voto. Estava, em qual.quer hlpó- rnudanr a, Deliberou. 8.ss~m;& C'omls-' a nscessrdade de a,ual1za-lo e ele te- IFmncll'co, ficam convocados, 05 Se
tese. Inteiramente resígnado e, conti- são ouesuas reuniões se realizarão às' forml1-lo em ~ov..s bases. ~. deputado .nhores Membros desta Comissão pJ.ra
nuaría a trabalhar da mesma maneira têrças e qulntns~feira.s às quíneeho-: Emlval caíacc, em eonsonânc.a COVI : uma reunião' extraordinária que realí
:na Comissão. E. como candidato não raso O Senhor NiColau' Tumacongl'a- ' os demais membros teceu severas cr -I zará no. prÓximaqUal·ta-felra às dea
.podla continuar a presidir. motiv.o pelo tutou-se com seus pares e. ,esP,.eCial-[ ticH.S à SPVEA, acen.ua.ndo atecesst- (10) horas na. Sala "Paulo de Fron.
qual passava a presidência ao Senhor mente. com o Senhor Presidt!iite/depu~ dade de f~zer-se, com brevlda e, a re~ ,tln", para' discussão' e vctaeâo nQ
Saturnino Braga .. :li:ste último assu- tado Nelson Omegna que, embora novo 'cstruturl\~ao do Plano, pois com~gt~a; Substituto oferecido ao Projeto nu.
miu a presidência. comunicando. MS na Com!ssll.o é um. parlamentar' an- lI!" Comissao tudo fazer. para que s.,~ I mero 1,909-56. - Rio de Janeiro, 21
presentes que se Iria proceder·à'.elel~. ti!?o e'cflcl'ent'e'; bem' 'como'o'Senhor' cumprido o que disPõe o, texto constl_ 'ide 'abril de 1959. - Lucllla Amllrir.hc
ç1i.o para presidente e vice-presidente, Vasco Filho. antl~o deDutado, desta tuclonfll sôbbre a valsori~ção'p~: I~:~e de Oliveira, Secretaria.
como jf, BSBllentara o Senhor Vasco Comisslío. l,ament"u queo' Senhblz~nia.. Lem rou o en or s
Filho. Antesdepl'oceder à mesma. Satumino Bra!'(a tivesse deixado um ,o. conveniência de os membros da Co
aproveitavas oportunidade ..para,·sau- pouco"'esla "''C'olit1ss!io' i1""Olllíl"tâ'nto ,missão fe.zerem uma visite. ao Pará
dar os novos membros que com1l6em a brilho emprestou, O 8e!lPor satU,rni~ onde, pode~1il1r ver~~:iA oSbtrab~I~~
Comlssl1o de TranslJortespara lhes dar .no nra~a .discordou do.seueoteee, di" rellllzados pe a ~ améntoe~ntr~ a
'IlS boas-vindas, salientando que a <;O-zendo que. ~o%\uuanto tlvl!Bse' sido de. procurar um . en,ros d f 1-,
míssão de Transportes,embora seja sbmado·pars membr9~ per,me.n,ente'da Com1óSs~o.de Plt~eb~:~s~o . ~e;d;r a PRESIDtl:NCIA DOSSRS.: SmGle
unta das pequenas Comlss6es do Oon- Oomlss~o'de01'çamento'e' Ptilballza~ do. rI: o e es a. I' N d I M:AGALHAES, 1~. VICE-PRESI,
gresso, .11!. se credenciou perante o ple-~ r.lío P\nancelm. continuava. na 'de' 6Uge8t~0 1l1~ be~at:~"~o~aêncerr:d: DEN.TE: E RANIERI MAZZILLl
nárlo da .Câmara. l!: das pomls~l5eIi.'rransJlortes como lluDlente e preten- mais. aven o a r , E .. ns-
que tem. agido com mais critério e.... dia ser um sUDlente assíduo e traba- lJ, reUniliRàS"J7 ~~ra~iaryi.fh~rlL s:~re- ~REsm~TE.
maís objetividade em t~lIs:as 1lUU· \hador o qUt!'f!ClUlva!la a membro per- ~:~l~e~avr~f e. e.presente ata Que,v de- I _ As 14 horas 'comparecem
dellbera~ões de modoq,le se tl)mou manente. O S~nh(lr Nlco!all Tuml\ de- I li lId e aprovada será i1ssinada I Senhores: os
umll dllS mais. credenciadas peranteoclaroudiscf>rdal' dos oue dizem ·sera pOIS Senha Presidente' I
plenário. Os novos, tanto quanto os Comissiio de nansportes.umapeque. pe o e or .' Ralllerl Mazzllli.
mais antigos, - estava certo, afirmou na comissão. Acha Ale cue 'elaé uma
o S!'nhor SaturninoBrage. - konra- das "r9.nde8 comfsslSes da. Casa. visto Comissão Espe.cia.1 Sérgio Magalhães.
riam a açâo futura da Comissã.o de caber-lhe o exame de nossas comunl- Nestor Jost.
modo a manté·lasempre no mesmo ca~ões rnclovi6rlas. ferroviárias. mari- De Mudança da Capital
nível que.lã desfruta no plenário. AlI- timas e fluviaIs. Bastaria examinar-se José Bonifácio.
sim, pedlll a seus pares se munissem 11. Men~aqeln do Senhor Presidente da ATA DA 1~ REtrNIAO <ll{STALA-l N i .
.de cédulas para .a vota-il.o. O Senhor f"~lJúbllcat)a~a .verlfica~.se oac'lrdo ÇAO) REALIZADA E",1 27 DE, e va Moreira,
Nicolau Tuma pediu a palavra, decla· de suas 'l>o"dera~ões, Tsto, sem falar ABRIL .DE 1959. Geraldo Gueeles.
rando uue, muito embora o Senhor nos meio~ de com'mica"õtls .... correio Aos vinte e sete dias do mês de
Vasco Filho tenha expressado o seu e telé!l'rafo. O Senl10r 8attlrnino Bra~ abril'do ano de mil novecentos e clu
pensamento de que aceitaria qut,lqUer !?a concordou plena'Uente com o Sr. qüenta e nove, l'euniu-se, P.s qumz~
dellberarão dos' presentes. nio tendo Nicolau Tuma, ermflrmando que. de nOl'as, na Sala "PaUlo de Frontln",
o Senhor Vasco Filho se prevalecido fato. t.odos os problemaR fundamentais a comissão Especial ele Mudança da
da presidência eventual em· que es- do ~~inlsté~lo na Vla~~o passam pela Capital. COlUpal'eez;·am. os· Senhol'es
teve no fnlclo da reunill.o•.dentro do Comissão de Tr~.ns1).ortes. e· esta tem Pe,'elra da Silvai Elnlval Caiad,o. Ron"
seu espil'lto democrático, para pedir semllre onlnado de modo'a se creden· elon Pacbeco, Donaparte Mala, F1'an-
votos - ·l\le. entretanto. comomem- cln,r pe"ante o oleniÍrin cla Casa. O Se- ca Campos e· Cunl1a Bueno. D2Ix~' Pará:
bro da' Unl1l0 Demor.rtMca Hacional, nhor lI';~11ll,u Tuma declarou que há ra.m de comparecer os senhores Sal-
continuou o Senhor Nicolau Tllm!l - POUC0R d',s, na tribuna da C-wa1:a, danlta Del"hÍ, Benedito Vazo Elo:; Ou' Epílogo dCC2.mpos - UDN.
podia fazê-lo e o faria satisfeito e l1,uando nhcIO'dava a 111fluf:ncia. dos tra, Miguel Leuzzl e Boneparte ~:l.la
e,stava certo de que todos votariam trampot"es fluviais. marftim(lse ter- Veri!lcadae. existência d.e nume.ro
no !\Orne doDr. Vasco FlIh,)•. antigo r.esJ;res no custo de vida e na movi- regimental, assumiu a presidênCla,!
parl~.ment,ar e antigo memhro da Co- mentar.ão e distribulcão da economia, ,nos têrmos' do Artigo 52 do R~glmen'
mlssé,o de Transportes. O Senhor Sa~ chegou aSllt:tel'ir a' cria~âo .de ór- to Interno, o Senhor Perelrtl da Silva
turnlno' Braga. no exercício d!1. prcsi- ;(lios re'l'ullldorese o desarqulvamen- que de.clarou iniciados os trabalho~,
rlp\1cia. detl'!TIllIll:flU o in{cloda\'ote.-. toda ·lo.!ensagenldestinacla li. C1'IIt"áo informando que se ia proceder à. e1el~ Piaui:
cão noml!'l\1.1 e. terminada esta,con- do Ministério de·.C'omunica.ç6es e acha ção doa presidente e ,Yice-presldente '
vtdou os senhores Nlcol!lu 'Tuma e queêste problemtl deve. s.er estudado da. Comissão, .soliclt..'1,Ildo a seus pares Clldenol' Freit::s - PTB
Fem:l.ndo Santana narR escrutinado- com grande IItcnçâo, adotando-se' os que preparassem suas cédUlas. Cinco
res. FoI "!lurado o sel':uinterEsultndo: moldcs daquele Olfe existe num país minutos depois inlc;,luu B. chll.macla no'
ptlra Pres!dl'l'\te - Nelson Omegna, 13 d'e grandeexperlênclll. eeaular corno minaI. tendo votacfo seis (6) senhores
'Votos e 1 voto em branco: para Vice- li a .Inltlllterra. O Senhor PresIdente; deputados.lõ'oramcOllVlclo.dos para ArmandoF'~tJcao - l"~lJ .

.Presldente - VMCO Filho,. 13 votos como ninguém mais qillsesseuáar,da escrutlnadores os Senhores França
e 1 voto em branco. O Sr, Saturnlno palavra. encerr,flU .areunlil.o *1 de- Campos, um (1) voto: paro. vice.pre·
Bragtlanllncloll o resultado da apura- zessetc horas: e" .trlnta.mlnutos.E, sidente - EmlvaI Calado, cinco (5)
cito. del'llt!'Rndo" eleitos os Senhores pare. constar; eu, .1. A. ollvetrá, Seere- votos e França Campos, um (1) voto.
Nelson Omcgna e Vasco Pilho, .res- tirla, lavrei a prelente. ata que. de- Terminada a apuraçâo, o. senhor pe
pect!vamcnte. presidente .e vlce-pre- p(lis de lida e o.provadri. serl!.asslna- reira da Silva. ·que se achava no exer-
sldente. llllSsandoa. presid~ncio.ao Se- dap elo Senhor, Presidente, cicio de. pI'esldêncla, agradeceu a pro-
nhor _Nelson Ome'l'na. l1:ste ··O,rtimo, " VI' de confitlnça que, mais uma vez,
Ilssum!"do .a .pre3ldênela, dec~rou de- D VI' ã E' •• nêle deposlta.vllm seus pilrese decla-
seJar; inicIalmente. agradllcer a COIl- ea orlzaç O· conomlca rou que envidaria seus·. melhorea es-
flan~1Io Que seus nobres colegas lhe da Amazônia forçosnosentldo de a ela. correspon·
cllsDenSllram el~"'endo-o para a presl- der. O Senhor E11Úval Calada agrade-
dêncla da "omlsslo 1eTransportes que, Aos vinte e dois dl1l8 do mls de ceu, também, a bondade de seus co
.einbora não ,sela grande eomtslo. tem abr!l de mil novecentoa e cinqüenta legas, dec1e.rando que tudo faria para
.fá. pro,lec~(). cuIas reuni6es silo realiza- e, nove, presentes os senhores (Jallrlel nio os decepcionar. O Senhor Rondon
das às QUMtn.S e sextas-feiras, às quln- Hermes - .pre.~dente, L1stercaldaa, Pacheco congrntuiàu-se com oresul
zohoras li trinta 'minutos. O Senhor Emival Cali\do,· Aln1ino Afonso, Ar- tado daa eleições· viBto tratar-se'de
Nlcolau..Tuma sugeriu f6aaem Isseamando Carnelro.e Caatro·.Costa, reu- dois antigos e distintos. parlamenta
dias alteradosparaastêrçu e quin- niu-se a C01niado de ValorlzaolloEClO- res, memllros permanent~ daComls
.tas_feiras,pois, especlalmenteêsteano nOmiea.da AmUOnla, u lD,30 horaa, slío.· O Senhor pereira da Silva BI\U
em nue le processal'Ao elel91)es .munl- Da Sala da Chefia das Comissões,d. dou os novos companheiros, lamen
clpals em quase' todos os municípios Inquérito. O. senhor Presidente, de- tando nâoestaremtodos presentel
ficariam os senhores deputados obrl- alarando. abertoa os tl'abalhos, ,comu- !lara ouvir sua opinião 8Ôbre o dia ,
v.ados a faltar às reunillea di\s seXtlLl" nlcou aos membros presentes os en- hora em que as reun16es deveriam
feiras. O Senhor Saturnlllo Uraqa de-o tendlmentoa que manteve com li' Mesa,ocorrer. D~llberou. em I:egulda, a Co
cla~ou nfto ter nenhum restrlçlo ada Cêmara no que se· retere R Inst'l- llll~sfio que· suas. reuni6es teriam·. lu
opOr aoDeputadoNicolauTuma:quc. laçA0 dos trabalhos, to sala' da Comls. f:ar .As . segundas-feiras, às. quinze
ria al1en!l9 salientar o se~uÜlte: esta sl\o e li. filCSçllo dos dIas de.·rpunlllo,Ihor~s. N~da. mais havendo s tratar
sala .\)ert.ence. realmente. li. Comissllo IInformando aue, as. r~l1nl6es teriom 110 momento, ,o ~enhorPresldente de
de Transportes. mas, nelIlJ'SI"'reo...nempu!:anemo.n~lmellte., &:s 3~8, felras,na Iterminou se. oficiasse à Me~a,comu!.
também outras Comills6es·"o jureu-·'8n1&t Sablno'( Barroso. Comunicou, niell.ndo o resultac10 da ele1.1a I In
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Se1'l!'lpe:
'Ji:uva1do 'tlinlz - l1DN•
.IlalJ808!'õrto -OON•

•Selxas :Dorla'- tiDN.,
'Blihla':

:Fer.nAndo .Santanna - P'1lb,

OUvelra Bl'\tO -PSD.
Baymundo de Brito ~ PRo

Rio ,de ,Janeiro:
Ribeiro Gomes ..lPTB.
!'ere1rlloPlnto - 'tmN.

DlBtrltoFederal:
Benjam1I:l Fara.b -l'sP.
.Mendes ·dciMO:ll8s - ~SP

1denezes COrtes -1JÍ>N.
1td1nas Gerais:

Abel Rilfael - ·PR.
Badaró J~nior -PSI).
Carlos do Lago - 'PSD.
França Campos-:-"PSD.
GuUhel'lnino de OÜve1~a -1'$1);

Húmberto Rela -"PR.
JoR Humberto- ·tmN.
l!anoelA1melda -'NJj)

Pedro Alelxo -:tJDN.
Rondon;Pacl1eco - tl'DN.

SlIo.Paulo:
Geraldo de Carvalho ~p~C

Nlcolau Tuma -UDK. .

Galàs:

Anisio Rocha- paD.
:Benedito V~ - PSD.
EmlveJCálado - tmN.

Maio Gr08S0~

Phlladelpbo Oárcla, - ,psa.
Rachid Mamed ... I'SD.

parant:
Mala 'Netto -,'pTU (2~8~1l1l) •

Mário Gom1l8, - 'PSD.
Ney Braga - POC.

santa Oaillrlna~

':AroldO ClUI'Ialho-, mlN.

oarnelroLo~'o1a - utlN.
BlIa.e Adclime- PSD.
Ol!lftl'.r CUllbl\ -~SD.

lUo Gl'andt -.do 'Sul:
A1'1to Arllt- PRP,
CI(MsPestalla- .PSD.

'J:):lol'Il~ll"aJMO - ...
'J'1orlceno Páldo .;... 'P1'B
,IJno".Braun.......PllI!l-.

Temperam.:]telelr&-lln. .
WuiyFl,ueUéh '-.; 'PSD .... l(1li).

, Alagoas:
Aurélio Vianna - PSB.
Carlos 'Gomes -UDN.
Luiz Cavalcanti - ;pan•
.SOUZa ;Leão - ,psp~

I Pernambuco:
'~ Leite - ;1'131;
'Os\'81do lJmaf'l1ho', - '!'TB•

..saulo Maior - !I'l'B.
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zando para. Isso a conversão. à taxa minar. no caso dasemprkas de qUI! laçii.o da Alfândega daquela cldade·- ção 167. dp 4 de outubro de 1958, ha
.então vigente no mercado de câmbio trata o Inciso primeiro dêste ReQue- no. qual foi despendida, segundo ae via '1C1at,rl.categorlas de exportação
livre, Isto é.cr$ 76,5'; por dólar, se- tlmento, qual seja o valor original de Informa, Importância superior a vinte e poderl'l ~tor sido criada mais uma,
r;Ulldo se constata pelo Parecer .dos seus ativo Imobillzado, para os. efel- milhões de cruzeiros. Sp o cbjpt,!vo da SUMOC f6sse ore-
auditores crarsacn, Gordon " Co" de tos do art, 57.daI Lei n~ 3.470; de 28 Coneluldo há dois anos, não foi ate fôrça da ""cl'ita cambial. No entan-
Toronto, Canadá, publicado no Didr!o de novembro 'de 1953? agora ali Instalada a repartição a que to, R Sll?prt.,tend~nela. com a Ins-
O/Icla! de 5 de dezembro de 19IW, pé- IV' -Qual o será o ano base a ser se destina. encontrando-se' o edlflclo trueân 1~.l rpdu~i11 de quatro nara
;;111& 23,085,' tomado para a reavaliação do ativo ,abandonado,sem zelador que o "lgle ~rêR '\R "a'",rrorlp~ rI~e~{"orta"ãc"clel-

Ora, o crltél'1o adotado para ess.a imoblll~adl)' das emprêsas eoneessío- -.sofrendo danificações, 110 ponto de xandono \uf'I'ado livrp. Inúmercspre
conversão desrespeitou por completo o nirlas de .serviços públlcos,· que se exigir reparos, qUllndofOr pósta em rlntos. n,,~, s""''' ...clo 1""nl'l"..,.I'A~ P"_
pl'1nclplo do custo histórico. A con- acha In incluídas na previsto no íneí- serviço. t.,..-nf1ela'R, rprdem. cêrcl\ de 75 mí-
versão deveria ter sido feita na base so Idêste Requerimento? Essa inexplicável desídia se torna Ih"'s tle rjf,'nres nor 0.110,
da taxa vigente à época de cada apU-Sala das Sessões, 23 de abril de mais grave pela círcunstâncíe, de se F-S'Oll III r.n<>.1'1 ente convenc\cll'l ~e
cação, .'\ssL'lI, encontrarlamos a sio I 1959, - Sérgio Magalhã~s, . encontrar a cidade de S. Anil. do LI- nT1p. "~D'''!!''~r1t\ llrotestos de eS!'2cie
Paulo Lhrht· .convertendo dólares' se- vramento fronteira' à de RI"era, se- "n:uma se ,~p tlvr-sse. c'.'Il\rI'l· I1ma ea-
gundotãxasdlversas, por exemplo; Requerimento n. 139, de 1959 parada da mesma por linha stica;"- tP.o?;Ol,l\tp',T:pria1 (l. p"'Tlort~,.~o TlP"a
de Cr$ 18,C(), C'1'S 13,00. Cr$ 9,00 por nue Impõe a maior vlO?;I1~ncla na de- M oro(1l1t,'. ol,e ptpnrl~", ~s roncli-
dólar, e menos do que resultaria uma Solicita In!ormaç/jes tiO Poder fesa dos ínterêsses flsca.!s dopais. ~"i"~ ""~~l~If('i,.~ "n ínctso 1 do ar-
taxa média várias vezes Inferior à ado- Ex~cutito. atrav(1! do Ministério Nestl'.s condíeões venho requerer 11. ""'0 'lO rl. L~l nQ t , P"7.isto ~,' os 111'0.
tada, Porttlnto. ao fazer a' conversão r%tlSalide, BôlJre o contróle da .in- . Vossa Excelência' snllelte . ao senhor 'ln+no nu~ ..l!I' t"""am, no trl~l'lio
eom base na taxa do mercado de cãm- cidéncta. da malária, pelo Depai - Ministro da. Fazenda se digne tnror- ."t.l""r,"'r.' ~SPll'.rlo io"ladam'nl".
\>10 Iívre, vigorando no inieto.de 1955 tamento Nacional de Endemiltd mal': - "'I1~I" ~~ ae- 1" ''"'01' mMI" 0.l1u~1 cI'1o
(Cr.~ 76.35). a emprêsa mais que trlpll- Rura/sinas zonas l1talarigellas ào a I. - qual. foi o custo da. referida .v",,"I·A~"n b.~.il~l.p, Otl nfi/) nossa""
couo seu capital e. por conseguinte, pais, construção: rI~ rlll. A SlI'\ fnl'ma.:;o de cu~tos. ser
o valor dos .lnvcstlmentos, (Do Sr. Anisio Rocha) b) - por nue motivo se encontra o ...."".... rln~ d""tm rle llrp~n.~ oue cor-

O ., 11 tal' 1I111da o seguinte' prédio abandonado, sem utítísaçâo até "~o"(l"rI~",, s'n:lInrll'l n rp"'tm" COM-
corre sa en. 'Senhor Presidente: esta data h'n' ""i!. ~m v''''nr, Q taxl\ I'tl~l,,' AC",.o_

até mesmo as ínversõesfeitas em moe- , . '. SaladRs Sessões; 24 de aOl'il de . •
da naelonal foram reavaliadas. As coa- . Reqw·,r.', na forma do Regiment.o 11959, _ Coel1lo tIe Sousa, r 1rl •. dq~ hl''''n~.·~os. A StrMOC n-o
tas da .emprêsa eram e~crlturadas em. lnt.emo,ao Exmo. SI', Ministro dai '. _ ,,,,1., ""'1.,,·1'1 n'''''-ll.1· o m~ltCIOI'llc1o

I S d I t i f Õ ,H~"n'sPh'(l ctn T pl ,,~ l.p07 ao re"l"'le
dô~are~: os gastos em cruze ros (OU . au e. as ·segu n es n ormaç es:, Requerimenton 141 de 1959 '':'~tlt,.11rlnE'or. flf1S cl'ln~.pnue .',,_

' mil reis I era~, asslm,expressos .em. Q) Se o Departamento Nacional de I . . • . , (lll Vi~ora. Sl'lPS"" de Inúmeras ten-
dóltU'es, de .acordo ~o~. as taxas VI: Elldemlas Rurais está exel'cendo con- Snlictta Informações ao Poder tall",,! ~M cr,,,t"~do.
ge;\tes enl f.P~CI\! d.felen~es, Por In trOle em tOrno da incidência do cha- Executlvo,atraves do MinistériL' "16mrll.'"'' "el'Co" li. i'I"nel'l"t.~'.,-
em'elque pal'e~ll. também essa parte Imlldo mal de Laveran emtóc1as as aa Fazenda, sóbre o montante da.~ (l~.,cill, riR. ?~'nprlll, p rll'l Crp.rl.1tn dI' fi_
das Inversões da. Svo Paulo Lll;lhtfdol zonas malarlgenas do, Pais, exportações e/etllo.d.aspelo merca- V'>.r r..'p~" cl~ vl"'êl'cla pal'R It nwll.
convel'tldaem cruzeiros no. bo,se e '. .•.. do de c4mblo de toxa livre.
Cl',~ 76,55.por dóla,', Temos, pois, que,-b) Em caso afirmativo, explicar as I . (Do !'lI' Sér"lo 'Magalh"es> rl .. , ~on'nr!"n l'l"pe~ltulI n s t~' do aI'-

i 1 I - . ~ " ' /1"'1) ~9 Ih ,.it~Aa leI. Verifica-se OUI!,
com uma simples man.13uao o con- I causas de Incidência da malil.rla no Senhor Presidente' nor 11..., 10,10 ~~se 6rdon~.o alu.loll
t~\'bil, os cruzeiros aplicados sofreram I norte de Golts, (Araguacemal, no 11- •
lllult\l!l1ca~i'o de várias vezes, Itoral c1e Santa Catarina e Paraná e Requeiro que, nos têrmos do R.egl- o e.tl'l:o "',., OU" se bil~f'!f'.f'm as Ins-

, , em outl'as áreas do Pais 'I mento Interno. ouvida a Mesa se- trl1c6e~ al'l reO'lmp cambial vil\'ente:
Tal fato nào será talvez Ul1lco, !'er. 'jam solicitadas as se!!ulntes Infor- I)(l" nlltro, cll'l,rnu tie observo,\' o l1razo

tas ·concession:irlas de serviços publl. C) Quais os métodos de combate ado- mMlIes ao EXtno. Sr, Ministro da. Fa- referido M' ~lta.do l)ar'''rafO, Usou.
CO& .foram autorizadltsa' l'eavallal' seus tados emrela~ão il. extirpa~ilodosano- zenda:. assim, a ~n"~Oc o one .lhp..convinha .
ativos M, pouco malsdetrêsanos"fellnos que infestam aquelas zonas. t -.A Cluanto montam, até 31 ~e "a1'8 anmentllr a oferta de moedas
I,e.ará,emconta o. Poder Executivo .,,' .. ,,' março do eorrente ano. as exporta- nllm~rrpdCllivre, O resultado ê vi-
essa Ch'CUl1Stánota ao aplicar a .Lei dl No. easo dos Kertez:>:las. que clles autorizadas pela Instrução nú- sfv~l: 0'1)0110 esttl llMando precos
n?'3.~70, de 28 de novembro de 1958? medram nos bl'omélllls, quais os méto- mero 187 de 4 de outubro de 1958. e r9.lIave~ I"'slp elevados pelos' llro
Eis o. problema que p-:eoeupa. neste dos usados na sua c1estrulçio, pela InstruçAo n~ 174. Inciso m,de dutOll·lmpo..tlldos na (iàte«orla I%erll.l.
momento, a grande número de bra- el. Qual I. assistência que .vem sen- 10 de ,janeiro de 1959. expedldu pela ennuanto fl11P RS comDlI,nhl1lS de ea
5111"11'05, .jnteressado~ em evita.' nova do pI'estada pelo Serviço de Malária S'Joerlntendêncla .da Moeda e do Cl'é- T1ltalll e~:rllnlteiros e os turistas' de~-'
liangl'ia nos ~ecursos nacionais, novos aos afetados pelo mal palúdlco. d!to? frutam dA 1'ml tRxa de câmbio' real-
entraves 110 coroamento d~ .nossa. luta . . ' '. II- Por.oue razlo nla criou a Su- m"nte .m9'!I1~nlma. . .
,em 1)1'01 dalndustriall:-.al)llo do pais, fl Qua~ a verba gasta no exerclçlo perlntendéncla da Moeda e do OI'édltoll"la d4. e:essl5~,'" de abrl\ d.

Efetivamente. o art. 57' da Lelnü- fln~celro passado no combate a essa "OVa categoria de exporta~lI.o • fim 1959. - S/l1'tllfI ara!14.!h4ea.
nlera 3.4iOdlz que a". firm.as ou 80- praga. oue tanto deblllta o nossl) ·ho-' de na. mesma enquadrar os prcidutos
cied~dt;s 1l0deráo comgir o reg/stro mero rUI'al e qUlll a lltuaImente pro- abran~ldoll pela .Instrucllol6'1 e pela Requerimenton. 142t de 1959
cant.Il"!1 dot'a!ororiginal do seuati"o posta. InstruçAo 174!nelsQ nu
imobi!i~a.do, conceituando essa tór- . I . ti' d Id' l ' Snllctta fnformaelleg (J.o'Pnd~r
n1Ula,em seu 13~. nos se~ulntest~r- I g)Qtltt o~uaqua roel) em o- III .... Por que motivo a Superlnten- E:JJe1!ut!vo. atr(l"~S doMfnlst~ri()
rnos' >. .'. . ~ . ,lógiCO do Pais, no tocante â ,malária I dênelada Moeda e Crédito ao se ba- do Tr~balho, 1111f1!strtae Comêr~
'f3~ ~ntende-se 1)orVIlo\, orl:Jlnal do e quais as. ~onasde sua maloriDcl- 'sear no lnclso ·t do .art, '39 da Lei ciD. s6bre o cum"rtm~to dI! selt-

belu a lillpol'títncla em moeda naclo- dêncla.. n' 1.801, de7 de. Janeiro de 1953, del- tenCII d.o Jul= da 3,' V4ra da Fa- ,
nal pela. qulÍl tenha sido adquirida Sala das Sess1lP.s. em .24 de abril de xou.de obRervat o que preceltul opa- Zp.nd!l Plí.bl1clI. "nr.jl4rte do Pre-
pela flrma ou .socledade, ou a Impor· 1959., _ Anísio R04lh!l~ rágrato llrlmelro.do mesmo disposltl- 8'dente lo .tAPETe,. ft4 OUl!sM;)
Mncla p.m moeda' nacional pela qual .vO.·oue manda. tlxar prazo de. vlgên- d08 Te.'01trelrog-AuxllIare8 da-
tenha sido o bem incorporado à so~, Just!fjCIU}t2o. ela "arã medida de caràtei'excepclo- 'luel/lautarqula.
clednde, nos casos de ~es!lesas ou va-NAo obstante a proclamaçAo. aos nal como a que consta das Instruções (Do Sr. Aluizio Alves)
101' de tncorporn~40.expreSllo em moe-, quatro ventos .de que. a malária .tol sl1f\!'lImenclonadas?
da estra~~elra: a conversfio para moe- erradlcada do.Pals, entretanto' sabe-se Sala dM Ses86es, 2. de abril de Senb'or Presidente:
d:\ nacIonal se:l\ feita. à ta~{a vigente que o. inal de Làvel'.n ainda contl- 1959. - Sérgio Maualhdll8. Na forma regimental, requeiro se-
na époco da .aqulsl.;!o, Se a -e.xa vi- nua 'Infestando áreas do Utoral catl- Justl/icativ4 jam .solicitadas ao .Instltuto cleApo-
gente na dato da aqlllsl~ão ou Ineor· rlnensedo norte goiano e de outras ' sentadorla e Pens6e~ dos' Empregados
p01'a~ão·n1l.o fllr co~heclda. será ado. àreas do território nacional, ·Propbe" Pazendo ellf'O omisso do sistema em 'I'ransportes eCaro;as -'t, A.. P.
tacln • !.Il~amêdll\ do ,ano., se, por Isso mesmo, /lue osresponsâ- cam!)ial' In~Utuldo em fins .de 1933, E.T, C, _ através do Ministério do

Perll:unta-se: que Cl'ltl!l'lo se ~d()- veis pela ·saÚde pública pl'estem à Na- que estahlJleCeU diversas cate~orias. Trabalho. Indústria e Comércio - at
tará para 'as emprêsas estra~ge1l'as, f\!lo o~ esclarecimentos de que ela ca- de elq)OrtacAo .• Superintendência da seguintes informaçlles:
coneessicmir!as de se~'vlços p~bllcos•. rece. a fim de que. possamos ter uma Moeda e, elo' CrMlto recorreu, ultima-
quereavolia\'am. nosultlmos anos 0ld&llll1ltida (\a extensão de um fla-ment". a uma lei anterior a essa re- a' Recebeu o Sr. Presidente .da
seu Ativo o.t"ave~da. simple~ mudan-. ll'elo nue nlnda continua. anemlando e forma na,'q ~usttfle~,r o lancamento, quela- autarquia o Ofício .n? 399-59,
~a ~a moeda P~l 11. fins c()ntllbels? Jl\ :debl'ltando os nl'lssosruralfcolas. que Mtncrcr.do d,. cAmbio de taxa liVre, dlrllJido em 4 de marc:o p~ssado. pelo
se W, Senhor Plesidente, que sâo be~ '·~eralment('. 8~.0. os últimos a 'receber /l" rI\Vlsl!' T'roduzidas pela exporta- doutor Juiz da 3t Vara da Fazenda
fundadas as nossaspreocupaq6es. POI Idn T.lnele,' llúbUco a assistência de que ~~o 1/\ m"~('9dorlas, De imediato, en- Pública desta Capital. pedindo cum-
j~so, requeiro n ,Vossa ElCceltnc!l'., nos ItAnto 'necessltam, c')ntrllmo' C'lIa~. conseql.lênclas Itra- prlmento de sentença favorável a Te.
tel'mos di) R,e~lmentn Interno. que. i ,V('.S: 't. q11"darl9 rpcefta .cnmblal con- sourelros-Auxlllares daquele órgâo?
ouvida 0. Mesa, sejrtm s"l1cltadns. as! t.nl\ljq "",r.' ]!l!tn"l'l e il .r ..du~ão da bl A autoridade .menclonada aten-
seguln tes lnfor'11llcOes l\O Excelencis- Rel'l. L'le,"I'mento 'n.· .140.,'--de. .1"'59 '~"V9.':!e MI'tn'PSA. d" lue.os ti.. capitais deu' () oficio referido, .dando cumpri-
simo Sen!1oI'Mlmstro. da A:;rrlcultul'S.: 1 ;;J "stran"'elr"'~ 1l.I'Ucndos no Pais. mento à sentença? ...

I _Quais aM. eMpresos conces~lon~- Sol;<:ita 11t/orl1lac.6es·ao Pode, ... , CI Em caso contrll.rlo; quais ns aeus
rl:ls de serylr.es 'l1úbllcosque fo\'aln Ea:ec1ltlro,atral:és do. Min1st'ri" 'll'1'!'1-sP' aanra. oup ~. IntençAo da motivos para nílo daI' cumprImento ...
outol'lzadas, nos últimos anos. acon- " StT~.{OO tec".,.er a dispositivos legais ordem judlcla.I?
tallllt?ll.1' oa seus negócloR emmoedl1 da Fatenda, silbre ti constl'tlçuO p ~~.rlt-le~tl.l, anterlorl's ao sistema
naclonol.Dá base dA. conve~são do va-. rio IIdilido .. destinado .à in"t4Ia.. ~l\",hl~' ,,:p.:n.rtp pt\ra colocar no mel'- Alublo Alve.
101' de seus bens. até ent'o contabiU- cr'o da Al/4n(!ega..de Slmlantl ri" ~"(\n li" cilmbln 11\.,.,.., a exnortaclo ",ustlfic/W,t2o
zt\dos emmoedll .estrl\n'%elra? 'Gr.irl~~~n.Ae.'d!too·S·llnlo, Ester,do do Rio rl"· ~<lrlns OIlt.rOll llrnd"tos. 't'oda~a,

f ..""0 • 11 ~ 1 d d·· de Servldorlllldo Instltúto de' Apose!l~II -A que taxB,oU ta1Cas. oram (Do SI'. Co~!ho dt Souza) n"~q" "''"' 1'1\1"1 UI! OS !lO l'1",.·
as empr~sas menclonl\c1a.s autorizadas Senhor P,'esidente: ',. n" .. "I'~fl'\,t!\ " StT'KOC, os atns d~.~e tadorla. e1i'enslles doa "Empregadoa,el1l
11 faze,' essacorivel':::l\ó'e etn que lei se. '. '. """'~n ntle folln\PTl+4"4"1 11. ofe,'ta de Tl'ansportes e Cargas que pr.esta\'l11l
llaseat'am para IS50?' "Maqulltro 'anos, foI .lnlclada,· na 'CI- "'n.(f"~ "n ",prpp~n .t.,.,." IItra,',s~ da servlços na Tesouraria dessa entidade.

UI -.- Quais 05 cl'lt~rlos a serem ado- dade .de :S, Ana do Hvramento. Es- lIn.. l.1. •• "" " ••SP ",p.pl\rln dfl divIsas como Tl\sOurelros-Auxlllares: tora
fadóS pelos"6I'J;ãos'col1lj)l'tentes do MI- taclo do Rio Qt'lIncle 'do,S\1l, I cons- ,,,,'~",."l""...~1" ~.""M4-1!", ..1\frmo- dlaptonsados de!lses ca!'lltD!l, POI ,to If
nist~rl0 da, Agdculturl para.' ·detet.. ·tl'U~.O' de ,edltlclo·destlnaC\9. ,to .. Insta- Imento ~'tI' qile' tol: balleada I lnstru- bl~~rlo da :,dmtnlstraçlo aut'rqul~.,

.i ...,',." ')' ~.' ':;: - ~; 'i' • t~ ,::;'.i~,t7 -j , .' ',' . ',,'.
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Abril de. 1959

Considerando 'Quees.'dent.nclas so
bl'e .graves Irrep;ulat'ldades· praticadu
na CaIxa. Bcon/imica. Fe~eraldo. Pa-

Requerimento n.l49, de 1959
S~lic!ta •illfoNneü;6es ao'Pode1

FXfCutlvo, através lIoMlnlstllrlo
daFct~i:1!êa, cdl>re o Inquérito Clll
ministrattvo IftStiluracfo'f2a1'C 'apu..
rar (1.8 irrt17I1In.Ml!cdea verfJlcadlU
na Caixa !conl'mlca. Feclera! do
Parando . .

(Do Sr. Jorge dê Lima)

Requerim&nto n 147, de 1959
Solicita i.njorrnações ao ·Poder

Executivo, através eo Ministério
da Viação e Obras Pliblicas, sôbl'e
as conclusões da Comissão r!e

tnruérito a que se reterem: as
Portarias ns.1.869, de 30-8-1955 e
877, de9..s-1956, do Diretor Geral
do D. C. 7'• e s6b1'e a solução
dada. pelo Diretor do .. Pessoal do
D. C. T. ao assunto do processo
número 46.945-5S-DG.

.(DO Sr. Sérgio Magalhães).

em contrariedade à lei· 403, de 11146. mont, da. agência t1nlted Presa tntêr-11952. os. servidores da 'Superlntendên. tl'llda de :F'erro Leopoldina da cidade
tnconforlnlldos, recorreram ao Judi- national, publicado no "Correio da Icia do Serviço de Pro.fIlaxia da Lepra' de Campos, Estado do l'Uo de-Janeiro?
eiArlo e e.p6s ·ll1rga tramitação, vi- Manhã" de 10 de dezembro de 1958, no EStado de Goiâs' b) S'e os servidores da Estrada· ds
ram 'afinal, l'l!Conhecldo e confirma- quando o Sr.· Ministro Lucas Lopes ' • Ferro LeopolcUna do~ Rio de Janeiro
do oseu direito, pela plenitude do se encontrava. nos Estados. Unidos, b) quais as pr0V;denc1as tomadas recebem o abono sôbre o sal~rlo-ml-
egI'églo Tribuna] Federal de Recur- revelava que não seria razoável es- pelo mesmo :M1Dlsterlo para efetuar nimo?
50S, em brilhante acórdão proferido perar,. das autorídades do Fundo, uma. t~l .pagamento,considerada. acírcuns- C) Se ·rece~em,por que Igual di
no Recurso de Revista n9 496, rtean- decisão de reajus.:: : , tâncía de já ha~er deeorr!do mais ~e reito não é atribuído aos .de Campos?
do-'hes. assegurado assim o reto!no de pa;;a:nentosdas dividas brasl1el. ~e!s anos do IniCIO da vlgencla do dí- d) se a direção daquela ferrovia.
aos' postos dos quais haviam sido In- ras,enquantoo govêrno brasileiro re- leito referido daqueles servidores, cujo adicionará 3'0% ao salárío-mínímo de
'ustamente alijados. velasse qualqu~r .dúvída séria acêrca processo tomou o nQ 14 ~83'O-55. . cada região? .'
J.A fim de dar execucão à sentença de sua intenção de pôr em prática S. S" 23 de abril de 19~9. - Castlo e) Em caso afirmativo, essa medi-
do T.F.R., o doutor Juiz da g~ Vr,ra medidas de estabilização. O mesmo Costa. '.... da. beneficiará Indistintamente a to-
da. Fazenda Pública dirigiu o Oficio despacho citado referia-se ao fato de JUstljlcaçao dos .cs funcionários, ou apenas aos do
n9 39~-59. de 4 de março passado. (LO que os-funcionários do Fundo "de- As leis ns. 1.7<15-52,2.412-55 e .... Rio de Janeiro?
Sr. Presidente do Instituto de. Apo- monstraram sua satisfação pelas ga- 2.74:5-55 dispõem -sôbre abono de 'S~!a dcs Scss5es, 22 de abril de
sentadorta e Pens5es dos Empreg:ado~ rantíes dad::s por Lucas Lopes", dn emergência extensivo aos servidores 1959. - Reli Ribeiro Gomes.
em TranslJortes e cargas, que ate que \ Kubitscllelc, "apesar de certa da Superintendência do Serviço de
agO:'a _ decon'ido mais de um mês oposição no Congresso (síc)" ím- Profilaxia. da Lep~ no Estado de
_ nenhuma provid~neia. tomou. no plantará medidas eficazes para res- Goiás. Trata-se de abono lnsignlí1
sentido de dar cumprimento à ordem taurar a situação econômica do país. cante, que não atende, de forma al
jUdicial. Num despacho procedente de Wos- guma, às necessidades de humildes

A atitude inJustiflcávc:l assumida híngton, publicado na edição de 14 runcíonãríos ligados a um dos mais
pelo dirigente citt\do. a1.~m de est~r de abril dêstc ano do "Correio da ásperos setores da administração pá
prejudiCs.ndo indiscutível direito atrt- Manhã", lemos mais o seguinte: ..Em blíca .do pais. dada a repulsa que íns
buído por sentenea .superlor a servi- ocasiões anteriores, os Estados .Unl- plram os doentes entregues a seus
dores daquele. órgão. demonstra .deso- dos insistiram na participação do cuidados e. ainda, considerados os na
bedlência à ordem le~Le desaôl8;to.à Ftmdo Monctárío Internacional em turaís perigos de contágio a que se
Justiça. onerando também a p·oprl8 operações credítícías destinadas a co- expõem. São obreiros anônimos de uma
entidade autárquico. que. peja sua de- brir deficlts na b~lan:'a comerciai dp grande cruzada que. mercê de Deus,
mora fará crescer o valor das custas um pais. Em tf),j~ círcunstãneías, o tem alcancado no Brasll o maior êxito..
jlldlciais. bem como os [uros de mora. referido instituto poderla pedir às Tal êxito, no entanto, se deve em
a que foicondcn·ada. . d autoridades·.brasilelras que dessem· os' parte exatamente aos pequenos scrví-

Sala. dMSessões, em 23 de abnl e passo:opara nivelar 11 economla dn dores que, em sua quase tótalidade, SOlicito à. Mesa, de ac6rdo com as
1959. - Altlfl:/o A·lves. pais, sem que parecesse que era o não contam com estabilidade pa.rll o normas reglmenta.ls, seja encaminha-

-- govõrno dos Estados .Unldosque ím- exerclclode suas espinhosas (unções do ao Sr•.MlnlstTo da Viação e 'Obras
Reque'.imento· n. 143, de 1959 punha tal operação," (SIC), e aos quais foi concedido opequeac Públicas o seguinte pedido de Infor-

,.. . abono de emergência desde dezembro mações:
So!lcita informações ao po:lel' !'orultimo, cumpre citar o eomu- de 1952. Atrasar o recebimento do 1) Quals as conclusões da. Comia..

E. e·c·'tl·OO,· 4tTaVés 'do Minl•.stérlo nícado do gacínete do Sr. ,'dmlstro mesmo é desumano e é justo que se sã d Inquérlt a C/Uh se efe a
d : F~Z'enda, sô!lre comprollUSsOS e Lucas Lopes. dado a público pelos levantem vozes contra a burocracia o e o." r re
g~ra1lt"as,.eetamadas"elo FU71àO jornais. do dia 14 de abril. Ficamos que porventura constitua obstáculo ao ~~~~ará~r~; J~~~p~a:;~t~5d~oC~;:
Monetltrfo lnternaeiol'l41 para a sabendo ai que nossas autoridades cumprimento .de uma obrigação já relos e" Telégrafos;. .
eoneessá'ode novos empréstImos monetárias estão tranqullas e certall Imposta ao govêmo desde 1952. . 2) Quais as conclusões da Comlsslio
CIO {f01J€N1obrsaileiro. de que nenhuma dificuldade haverá O ~bjetlvo do requerimento visa a de Inquérito a que se refere a Portaria

(Do Sr. Lyclo Bauer) ~ ccnseguírmos os Créditos de que esclarecer o atraso, contra o qual se' n9 877. de 9-5-56, do Diretor-Geral do
calecamos. Isto porque ..o Brasil tem levantam os interessados muitos dos De' t d C I T l~

Senhor Presidente: .programado ~ cumprido um verdadej- lIuBls sobrecarregados de encargos fa- gr!r~;:amen o os orre os e . e,,~
.... eN.'el'"o .. a ". Ex.·~•..n.a fo.rma .l'eg!- 1'0 plano de "s;abili?,Bclio monetária .mllial'es. 3) .Qual a S01tl0••110 dada pelo 1:llretor
r< 'lU -, I'a ~a controlaç:o r. .1Jf1:.;'o e. tendo 'alndâ

mental, .que o Mimst~rlO da '. ~en~ plenamente equlllb,'adlls suas In~.)or. do Pessoal do Departamento dos Cor-
informe quais os compromissos e ga- tações à receita provável de "I'Vl'S"" Reque·rl'n1ento n. 1.45, de '959 relOs e Telégrafos ao assunto tratado

t " · rec'amadas pe'as autoridades ~ ~ no processo n9 4·6' .945·58-DG.ran las· '.. . 1 procedentes <la exportação". ., I d S fi 2 d bll d
ilo F-undo Monetário InternaCi?~~. 3 _ A possibilidade de que proble- Solieita. injorm:aç[jes ao Podlll' ::-a!lo as. ess es, '}. e· a r e
Jlllra a concessãO de !'!oyos empres - nlas de nossa politica interna _ e Execu.tivo, a.tra.vés do Ministério lS;)9. - SéI"gw UagaZllUes.
mos ao govêmo brasileIrO. problemas tão gra,'es como os da do Trabalho, Indústria e Comê'" , ~

Justi;fiCativa orientação econvmico-flltanc'eli'a _ cio, .s6bre alienação de parte do '!1equenmento n. 148, de 1959
is têm notüiciS.do ire- estejam sendo encaminhadas de acór- patTlm6nio do I APC. SolicIta . informações tlO Pode'

1 7 o~, j~':s de altos funcionál':Os ~o com as n~rmas ou as e::igências (!:o SI' r lanCO Montoro)' Exeeutivo, através do Ministério
Cluen es 'ttrio <la Fazenda aos Esta- e um ~rgamsmo !?ternaelonaJ. eis do Trabalho, Indústria e Comér"
elo Minis ~ "a levar a efelto ne~o· o ~ue ~ao )'lode del.'l:ar de provocar :ciante de denúncia. que recebemos a aio, sôbre quanta.s e .quals as pe~-
'.ros ,-umdos ~ Fundo ~ronet:;'l"lO :Lu- .aPl ~enS<les no seio da opinião pública. respeito de um movimento em favor soas· nomeadas 110 alio 4e 195!
c1açoe~ eo~!t'J qual C!'tá. 'asSOCIado o ; ~ntre os seus representantes no' da venda de terrenos do IAPe em para o lAPETC.
ternacto~silciro . • ar amento. A influ~ncia do Fundo São Paulo, que proporcionaria eleva- (Do .Sr. Carlos Lacerda)
BOvêrno esteve, há pouco nesta Monetário Internacional ou de qual. dos lucros a admlnistradores e inter-

Tlltnbém contacto com autorida- lIuer outro organismo extra-nacional medlárlos de negócios com prejufzo
capital, em. uma dcle"'ação do, sObre aspectos de nossa polltlea ln- Ipara o patrimônio do 'Instituto e dos Requeiro, na forma da Constltulclo
.e.~~dfu:~;e~~frio L'1temaci;nal, che- te~~ deve ficar perfeitamente esclaol dli'eltos da coletividade comerciária, e do Regimento Interno, sejam sol1cl..
O&...~ o •• S Lul i Constanzo. in- reCl a. lloliclto ao Sr. Mlnlstro do Trabalho, tadas ao IAPETe, porintennédlo dG
fiaClt.jCIO o ~~e tu~o Indica. de vis- 4, - Dn vista do acima eX!,(I~.to, -.s s~~uintes informações.: Ministério do Trabalho,. as -seguintes
cum " a, a. "'finance!' requeremos, nos termos do reglmen Informações:
toriar a, s~tuação ceonomlCO- t?, solicite a Mesa ao EXm9 Sr. Mi: 1). éexa!o :QU; ~e pretende alienar
rade n,;~o ~:~s.sabidO, confirmado nlstroda Fazenda informações sObre parte do patrl1n~n.o do lAPC?, 1 - Quanta~ nomeaç5estoram fel..t 'ix:r;9 JrMinlstroda Fazenda tlf eo~promi5soS e as garantias re- .2) de quem dependerá a e.utorlzaçlio tas no ano de 19587
pe o em Virtude' da situaçáodefícl. te ~na ,a.s IPe10 Fundo MonetárIo In- para essa alienaçl\o? ·2.;... ltelaclonar os nomes dllS.peso
que ... .." me~tfts o e: lIc.ona para a 'concessão de no soas nonle"d"· en·"a.ndo os s utnte·tária do balanço ue p.....a ••~, _ vos empl'éstimos no o!b I li) em caso afirmatlvo, qualserã o'· M -.. ~
Govérno se encontra atualmente:,.rft. Jelro. 8 v mo ras - crltlér10 .dotado para :essa. alienaçlio, dados:
penhado ,em ubter rovos em~. s • ..' . de. modo lo acautelar rlgol'Osll.mente o c) .c6pla totost!tlca autenticada da
mos, '0\1, ·llossivelmen.e't a

rl
CIJn.Oj~~~l) IS5S

9a1a.
das Sesallea. ... de .brU 'de patrlmOnlo do Instituto e os direitos e.utorlzaç1l.O"<pR. ou MTIO) de cada

!;lio -de "mpréstlmos an e ores,·.. • - LVeio llatl.er. 'dos comerciários? . .. . .. ca!iD.
toeIltidades financeiraslnJ~e~nteacmiO~~. - Sala das sessões, em 23·de abrll ele b ~). exemp18.r dos boletins ."ue· pu-
edos9tados unidos.", RertU.!l'imento n. 144, de·l959 1959. - Franco Montoro., ..
Gição 'secular ~sta ptátlca dos go- . Mcaram o.s atos.
temOs brlisllel1"OS de 1:ont~&lr empréds- Solfclt4I1l!or1lUlÇ6es GOPOder Requerimento n. 146, de 1969 'Sala das Se$s5es, em 24 de·abrll ele
tlm1lS chBmados regulatorios ou e ExecuttvO,atravésdo· Mjnjsttlrlo '1959. - Carlos Laeerlfa.
C'OTI1penSl\ÇiO, ll:pelmS llara <lobrli' di· daSa.úde; 8óbre os motivos do . Soliclta.jnfoNna(!6es ao Poder
91dasanterlores, financeiras ·OU co- não pagatnento ao llbono 48 ·Executivo, atravêsdo Miniatérlo
merclm.. Desta maneira, obtêm-se emerg~neia aos servidores dasu.. da Vlaçl!o e Obras Públicas, s6bre
\1In aliVio temporé.riO, ·1JWl -o pall! se "mnten&!1UJ14 dO 8ervleo de Pro. o mottvo do não p.agamento .eZo
onera. creseente~ ·cem.o .paga-· flla:tla'da L~rano Estado ac abono fnstitufdo em lei aos servI·
.-entoele. juros e amortizações. () I' Goiás. dores da. .Estratlade Ferro Leo·
mais grave, porém no caso presen~ <Do Sr.. Castro Costa)poldina de Campos,. ,Estado do
cI negocle.e6eS -com o Fundo NO· Rio dI'!'a~ro.

as io Internacional. seriam as. 'exl-' ,Na formareglmentalj requeiro se-:::rIaS part1das1ie~a. ~rganlza.C!'~~ ;Iam Bolllcte.dasas sell'Ulntes Infor. (Do Sr. Ribeiro Gomes)
pIota.· a conc:essAo de ,]~IVfl!l ~~to maç/ies ao M1,nlstérlo da saúde: Requeiro, por Intermédio da Mesa
1:\DWS, at8fnclas Que .... Ml .. res..... 4) quais os mOt1vosdetermlnantes da Oêmarl\, .que o Ministro daViaçiio
• p~ .orientaoil;o da ~lItlet.bre::- do ~o paa'amento,até esta data, do preste as se/lui-.res lnformações:
aünllCO-f.lDanc:elra do.1'O""rno .. -, abono 4e emergência a que têm di. fi) .Por "Que não foi palJO o. abono
,Ieú'o Alllm, flG'telemplo, um~~ relto. a J)lI,l'tir .de 19 de dezembro l:le institutdoem lei 'aosaervldorea da Es
BTama .. do corresllondente J!elU'1 ~r .
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raná, durante a administração do Pre- u) quais os t6rmos do· voto de Con. sldente da República, 'concedendo cré- Pinto, um dos Diretores do Banco
sídente, Sr, EVandro Corrêa de Me- selneíro' relator da matéria. no Con- ditos vultosos à comissão de Mal'lnhà Nacional do Desenvolvimemo Econo
nozes, comprometeram o pl'estlgio des- selho tiuperior das Caixas Econômi- Mercante plu'a atender às suas ne- mico, origlnou-se o processo de GO
se instituição, junto à opinião plÍbll- CIlS Federala e qual a decLsão dêsse cessídades, mentáríos de jornal teito!! pelo. brlll
ca do povo do Paraná, bem assim· a órgão FlscalizaClor, encaminhada ao No que se refere , porém, à nave. vo jornalistaJllcl SJJvw'a. a ;:dipç.r.G
lisura e a moralidade dós seus servi- Exmo, Senhor lIi1inJ.stl'o da Fazenda? gaçãc particular, até agora, medidas da linha de inflexível entreguismo do
ços, de finalidades assistenciais; Sala das :Sessões, 24 de abril dc ue amparo não têm sido tomadas pelo Sr. Mário da. Silva Pinto, pronuncia-

Considerando que as Caixas Econõ- 1959, - Antônio Babll, - Ney Braga, C'overno em seu benefício, Avolumam- mente que mereceu o apoio e a. c::,-
mícas Federais. que nonstítuem, há O Sl\,PREStDENTE: se os de/icits dessas emprêsasuom os lorosa solidarledade do ~eputado Se:"
muito, o maior estabelecimento de cré- Está finda a leitura do expediente, novos encargos que lhes têm sido írn- xas Dóría e que teve os aplausos da
dito popular no País, atuam e run- IV postos, de aumentos salariais, etc. próprio grupo parlamentar nacíena-
c1onamsob.a gal'lIntia do Govêrno Estou informado de que, em tace de üsta,
Federal; I Tem a palavra o Sr. Clodomir Mil!ct, um ,pedido. das companhras de nave- :C:sLa cámara conhece suficiente.

ConSiderando que, acima. de even-. para uma comunicação, Igaçao fluvlai do Maranhào, 11 comís- mente o representante de Sergipe,
tuaís ínterêsses de pessoas, as graves ,5<\0 de Mal.Lllha Mercame sugeriu ao bem corno o jornalista Jod Silveu'a..
irregularidades denunciadas. com re- O SR, CLODOMIR MILLET: I SI', l>.1lnistro da Viação fôssea nave- C181s p,tLriotas, dois homens dedica-
lação à. caíxa Econômica Federal do (U a seguinte comunicacão) _ sr. i r;~~fio particular de todo o !,a1s aten- dos ao servir-o do pais e cuias a~itudes
Paraná, atinglr~f!l' íasttmevetmente, a Presidente,. recebi do meu Estado o ~e- dlda pejo mesmo s;,tt:ma que .ve,m seno em ucresa da ll!~epen~~ncl~ eCQn~ml-
probidade adm}mstrativa dos serviços guínte cabograma: , elo adotado em reiaçao ao L~":e :E!'·a· , ca .da nessa Fa~.l'la tem a.caUGRU.O :Ji
dessa ínstltuíção: . i süeíro, Costeira e outras empresas Imaior repercussao e a mars VH'a acc-

consíderando que o Gov~rno Fe- "Seu . governo comunicamos. federais de cabotagem, abrindo-se a lhída em todos os setores brasiieíros ,
deral deve e precisa. tomar as mais acacamos transmitir PreSIdente :meJm:'r Oomíssão o C1'2CUcO neccssano, Con~:cetam\)bmoSr. Mâl'io da. SH-
severas providências, no sentido de Replibllca. seguinte cabograma i l para ajudai' a tõdas as emprésas d~fi- ' va ?:n~o, que é uma espécie de ('a'".
erradicar da instituição as práticas de "Apelamos eminente l?l'e.>idente, cttárías.uia forma e nos termos da le! . r.11l0 do entrseuísmo .o seu mimhr
abusos .e de desonestídndes, que tanto recomenaar DASP c~nsignar fi em Vlg01', . i ideológico, . a sua figu;·:l. dominante e
a comprometeram, durante 11 admí- orçamento 1960 verba. nao ínte- Assim, SI'. Presidente, ao dÍl'igir, de i fator propulso:' dessas g;'andes c~r.:-

rustraçãn uo Presidente, sr, Evandro rior. vinte cinco milhões. cruzei- minha parte. ao SI',.Presldente da Re- ! punho.s Prltre~1\istas que estão, neste
Corrêa de Menezes;. ros para atender subvenções ]pública, .0 apêlo das classes produto- imomento, ccnnu.ne'o na luta do ::"1'.

Considerando que o Senhor Pre- emprêsas navegação fluvial :- :11'a- Il'as .c1o Maranhão, para que a pro-, Roberto Campoacontra a Petrol>rãs li
sídsnte da República, ao ser cíentírí- nhense cuja situação precária. e: pasta orçamentáría para o próximo : contra o monopólio eS'(ltn I do pet:6.
cado das graves irregulll.ridades, ado- deficitária. contloua sem qualquer: exercício traga uma jíctação dc, pelo. leo. .
teu prontas e eficazes medidas. quan- amp.aro, Confi:lm rereridas em- menos, vinte e cinco milhões de cru- i Gucl·iaapcn:.s, Sr, Presldente, si•.
do. decretou a intervencão administra. prêsas vos.,ência. não as rle!:{ará: zeiros, pa;'a subvencionar as emprê-: tuar êsse fato en:'ar· êsse po~·z~·':l()~':
tlva, naquelll. ,Caixa, é determinou a des:unparo como eompêllsaçli.o :s:>.sde navegaçiio ·fluviat do meu Es· 'hOl!1CnS como oSI'.·MCl,rio daSil,·a.
nbertma de rigoroso inquérito admi- tloSforços extraordinários cmpre-: tado. quero t:::mb:i:n apelar para o se- i P!l'ltO. que deviam estar respnnden·~'(J
nistl'atlvo, que ficou a. cargo do Con- gam Eentido não parallzal' trife- :.nhm' MinistJ:o da Viaç1"w no sentido' pelas m:J.I~!icios, pelos atentadcs ]J,'C\-
selho Superior das Caixas F.conômJcas g.u visto transpol·tam. grancle Ide que empl'c.gue os seus bons ofícios I ticac\os contra a I"açiío, têm· a CO:'~.'-
'Fed~!ais: . partegênel'os Illimenticios nota- junto ao 'S~·. Pl'esi~~~~:~ J""1z::~'l::o ~::ll de aa1Caço.r c:e pro:cesao pat~·~().

Oons!derando que a comissão, que oamrnte arroz com que Mara-I Kubitschek' para que sejam as em-I tas CGmo o DeputadQ Sei:<as Dór,,~
IJrvmoveu o inqu.él'itO. administrativo, nhãotem colaborad.o eflcazmen-.·lpr~sas de na.v:J;;ação PUI.'t.iCUl.,ar qu.c e.o jo.ma.lls,a Joel da SÜ'iel.'rs., (•."IUi.
j" concluiu as seus trabalhos, aJll'esen- te abr,stecimento Nordeste, Dis- ttio relevantes serviros presr~rn a eco- : to bem',
tàn10 o seu relatório ao Ccnselho Su- trito Fedel'al, Minas Gerais que 110mlo.. do ps[s, nos d!','cz'~os Estados: O S~ PRESIDEN"'E'
lJerior da~ C'aixo.s Econômicas Fede- não podem mais, prescindir con-da Fedel'aç(;o, auxiliadas, éste ano, I ' '. • .
l'ai,":: " , .. :Jumo ar-l'Oz,. n1aranhense devido pelo govêl'no federal, !I.(:S n1esnlos! ($érr;!o Jl[a(Ja!h~7e$. 3. ,,? Vic~'

Ç'Jns:de~'nnJo que a apuração e pu- pl"dÇOS iU!er1ores quaisquer s!mi- têrmos e »elo mesmo processo que vem, Com a palav;'a . o nvbl'e Depu.La10
n1;;;0 dos re~:Jolls~veis são tão impres- lares naclona!s, Para essa favc- sendo. adotado pm;a SOCOl'z'er o Lóide, I Abelardo·Jl.lrema por cess~.(l dO
cindiveis quanto às medidas que da· t~Vel. sltuMão te.:n c~ncol'l't~o a Ccsteira e outras entidades fedel'ais, i Deputado Bezerra'Le;,e,
"am ser· adotadns para se impedir a empresas navegs.çao f)uv1.al nao tal como fol st1~e1'ldo, c\'lteriosa e pa· !
repetigii.o das jl'regulal'ldades quetan- e!lCarecendo_custo l?rodUçll.O (lt~a- tribticamente, pela Comlssão .de Ma-I O SR, ABELARDD JUlI.:El\U:
to d~scl'édlto público tl'ou:~eram para a Ves maJornçao tarlfRj .ou out~o rinha Mercante.. (Para l'ma comunica~ão S~l"
lm'·Eulção:.. qu.ttlquer grsv:lme aCl?rdo pro- .,' ,''''o ,~. 'o __ 1_ ," d' " . ;;~;; 'd~

Considerandu, assi.m, que se justi- pnarecomendação vcs.sencla evi- A plCpOS!to, 8!: _ ...s,~.n ••, a.:.~o! r~••sao .0 ora~i?r) -~.. .eSl en·
f' '. . Inte "0 e público pelas decisões tara!to custa vida. Agr!!.decemo? de. receber. tambem longo memollal It.. recebi e leIO, f,ara. Que consta
Ica ~ ,_re.s to ndas pelo 8en..l:lor j!<oeci111 cctlsideração dispensar dos armadm'es ml1r~.n~er.s~s, ~m C;~~'I :los. 9nalS desta Ca"a. abaixo-assllla.
~ue 'd:.~~aodseÉ.epSbllca pelo Senhor J~sto pedido atenciosas sauda- depols de historiar a situação afllti. elo de várl?s serl'ltlores ~l~ ".ünlste·
M~~tro da i-azenda e'p~lo Conselho "ões", Agro.decemos. decldido va em que ~e encontrem as cm;Jr:so.s:rio da. ;Agncultu::a eln J0i10 Pesso~
Supor'or das Caixas Econômicas· ,l"e- avoio ilustre parlamentar !avor de nayella~.ao flUVIal .do.meu Esta::l~, do segumte teor: .
dera1s~ , . justa reivindicacão Ilrmactol'es na lmmmcl:1, da paral1s9.rem suas at~-I. "Exce:entisslmo Senhor Dep,tt...\lO

. rnal'an1:lemes sa'Jda~ões, ....,. Edel' vlciades,. apelam para nossa bancada, Abelardo Jurema - RIO -DF',
Consiãet'ando que. a ..CaLxa. Econâ- Santas, Presidente Associação no sentido· de conseguirmos urgente- Os servidores dos Postos Agro-~e.

mica :Federa! do Paraná, pelos bene- Comercial Mal'anhão, Franc.~,sco mente, go GovêrnoFedel'al. aJuda que Icuários, Patrulhas. Moto-Mer.!\Ilu.~.
ticlos que proporcIonou aO Estado do Ull!m:uães Sou"a, Pre.lidel1te lhes perhúta mp..ntl'!l' em tráfego· seus, das e Centro de Tratoristas da Pa-
Paraná, esta estreitamente.Jlga~a :lO l"ederal;'ão.Comél'cio Estado M$- ?aVlos, lanchas e batelães, ralba, sabendo que V. Ex,~ é lllJ'l
seu )rogl'esso e ao.seu dezenvolvíll'le1?'- ra::lhão, Haroldo Corrêa Co.val· Para. atender a essa justa reivindi- proflcuo .batalhador pelas ~allS:iS doa
to! recln.lnando dos seus ho~ens pu: c~nt!~Presidente Fedel'~ão In- ca~ão da navegar;ão fluvial do Mal'a- humildes: .vamos à s.ua pre$;n(.a.?Dr
bl1cos ~6da a. dUlgêncla pal80

d
a ll1.'l. dustr'as Estado Maranhao, Dou- nhão, bastará quê o SI', Presidente da Intermédio. desta. ~im dê const1-

nut~nçao ela. al~a moralidade os seus tor Osvaldo Nunes Freire, Pres!- República adote em relâção. às em- tui·!o nosso pat.:ono e d Mor d"l
serviços e dos f::t'lS s~cia.ls II

ln
qUâEerve, dente Federaç!l.o Associações Ru- prêsas de navegâção particulares .as nossos direitos no l\IIl!1..;_'él'io d&

05 Deputados abaiXO .BSS t ~ as .I'e- raia Màranhão". mesmas medidp.s que tomou pa"a' au- Agricultura, o qual. desde feverei"~
qulerl ,etmd, na ·tormill. ,rer;imé}n 9.d • MseJeamsa 81' Presidente justo é o apêlo que Xiliar as emprêsasfedel'als de' ca.bo· de 1956, vem nos subjttg~.ndo li .1l1l1
SO CI ll. as por n.erUl "l~ a. ., '. . • . , 't·· l'egime de· fome '1'l':J.vés "e· t''''· '.do Conselho Superiol' das Caixas Ec.o-· as . entidades máximas. de comcrcio, agem. - , . . .., ,~ .",.,as atl
nômicas Federais atraVéS· do Senhor da indústria e da.. lavoura. do meu Es- E'o apêlo que dirijo ao SI', Pre. SOltes de injustiças que abalXo ea·
Mln.lstro d.a Fa.ze.;l::l11. ·as· se"uh1tes in- tadO.dlr.I.!lem.. ao. S~, pr.eside.nte./.da.. Re-I.s.ldent.e da RCPÚbllC.a., (MIlitO bem),. cla.recem.os: Pl'O.cUl.'an.do lev.nr aJ.' .n.o....

-,. 'c pública. em prol das emj)l'êsas de na- ,sas. tamfJi~5 ao completo o~t,'aclsm(>:
formaçoes. . 'legação fluvial do Marllnhíi.o, _ O SR, PRESIDENTE, porque alem d~ atrasar os nosaol

aI em que fase se encontra o In- Todos os anos, o orçamento da União (Sérgio Maianhães 19 Vice) _ Tem' minguados venclmêntos cêrea de fi a
querito administrativo InstllUl'ac!0 por consignava dotações para subvenção' a palavra o nobre .. 'Deputado Mál'lo 7 meses e atê UJil ano, como . te'll
orclem de S, Ex,·. o 'Senhor M1Ulstro à navegação. explol'ada por empl:êsas Beni. (Pausa), . acontecido com ór~ãos subo~dinados
Ga Fazenda,. para. apul'ar a.sil'l'egula- particulares. nos diversos Estados, en· Nlio está presente. i'lqttele Ministério, por exemplo: ()
ridades veJ.'lficadas na caIXa EconO- tre elas nsque operam no Maranbão, Tem.a palavra o nobre Deputado "Horto Florestal", neste F,.'; Gao:lo, Etl1e
mica Federal do Par~'· e que deter- No ano passado, porém, 11 propOllta Neiva. Moreira, por cessão do nobre sômente agora, receberam 0& )lenci.
mmamm a.intervençao naquela Ins- orçamentária para o corrente exerci- De!,utado Alfredo Nasser, mentos de seus salt\t'los de .'anell'O
titUiciío:. ..... cio, deiXou de trazer qualquer con- Ia dezembl'o do nno ,assaelo ' js~o

b, 9u~n~s te~temunlla~ depuseram signação !lat'a ajuda até mesmo às en- O SR. NEIVA MOREIRA: ,mesmo,pela Intel:\·enCi\o.!.iil M:lni~
no ~e.erld~ LUql1cl'ito admlniStrativ~ ,e tidaeles fede,'nl, e es':adnnls, no se- <PI/.ra uma comllnicacão) S.!- .tro do Trabalho••1\gnissimo :\'0'. 11'''1'-
qlUllS os .termo.~ dêsses depoimentos, • tOr, dn nal'c":f1.~;'o. nhor Presidente a ál'ea. de 'lI~ncio' n!\Ildo Nóbr!%a, queestlil'e aqui e 1n.
t:\~S ~!\~ia~6e~~usactos e ~uas I'espec- . As emenàas que .visavan'l a cOI'ri- em tôrno doa e~cabl'o.~os ne!l'6~los da teirOtl-Se da s!t::ação ca'~,:;:utosa ~I

lU ua's 11.3 providências que foram' ~h' a omissão da. proposta do executl- Fokkerno Brasil, estende-se, agora, seus .cont.~r...l.neos, ~!lm et,",co, aql~"ll!l
tOlnad~ para responsabÜiZ:l1' os fun- vo. apl'ovadas no Senado, foram re- ao Mlnist~rlo. da Fazenda, onde repe- ~o 6rgr.o :a

d
ad~nis~açà.:l ,~I\bhrll.,

elonál'ios da Cai.'ta EconOmica. Fc- jeltadas na. Càma.rados ,Deputados, ti<la.s denuncias de contrabando cam- o vem o e .ecen, o,"~ e,letas.
deral do Pal'lIn~ e li" pessoas estra- a resultado e que o orçamento de btal por patl'e dllqtlelacom!lanbia têm leis que nos .SdO. :ulboldos,lnterpre
l1!lM' envolvidas c\il'etu. ou. Indireta- 1959 não dá à Comissí!ocie Mar.lnhq, sido tratadas com Indiferença, . tando-os eQ~tràrlamcnte o que real-
nlente UM irl'e~ular\eladesque deram Mercante. os recursns com !lue possa Estamos. pOl' Isto nleS1\10, enOll.ml~ mente de.f1l1.m, • .
ori~en1 ao !I1qu~rito adminlst1'atlvQ: SOCOITer as el11l)I'êsas de nllve!\'atliio, I'1llando Íl Mesa reqttel'lmento de in~ AM fevereiro' de 1956, nos recebia-

;, quais os t~rmClll do rellltól'!O con- na cobertura de, pelo menos •. PArte forma,ões solici>,ando.n 1"'l'\l'uT,.cia. mOS,?e18,t~iJie~aCla "'!'l~cal;d(l. T~SOII
ciudvo da Comissi!.o de lnquél'lto ad· dos seus d(ljic!t~, nos Mrmos àas dia- m~nto da ~mlste~lo. da Fa3enda sô- ro ~!,\C.O,Ul•• 1ls lmportârtc.M .corre~-
mlnlstl'a.tivo' . .., posi(ôeslegl/,)s vi~entes. . bl'e o assunto, p011!Jelltes aos :\bOnQll de emerg§nlllll

tI I\. Proc~radorll1 .Jnr1dica do Can- O Lólde Brasileiro. a Companhia S!', .Pl'csidente, está .emandamento e.esp~cill1 temllOr:lrio (T~elll.~l,7/l"
seUlO SuperlordlloS CallClloS Econômicas Costeil'a (l outrl\ll e\11l)1'~sas federais na CaSl\ pedida d& llcen~a .para pro- ete 1852 e 2,412, l;ie.l&illn,QUlI.Ill!o
Fedel'ais ja. emitiu seu pal'eeer " em têm sido asslstldo.,. 1)elo, Ilo\'~rnn fe- cesSl\r o nobl'er:~pl\t!ldO ~el::ns .I'óyi9, ,tolUoS smpi:elludl.do5 !lCr. um teleA"I·~.
t"óID afirmativo, em quetêrmos? deralatravéa. de decretos do Sr, Pl'e- to,'mulado pelo Sr. MáriO daSl1va Ilnl\ da Il1vlaão de. Focnel1o.Q lb Pro-
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duçâo Vegeta.I,à Inspetoria ReLiJl~11 que temos direto. de acôrdo com o: Int.ellzêncla cultívada, elevar mais al- Néo temos, dúvida que. aprovando
ue Fomento AgI'leaJa na Pllr141IJa, 1\I que dispõem as Ids que acima. nos: to não só o nome do Estado do Rio a referida proposição, o Poder Ler;,,-
quem somos suoor-nnados, erdenanuc rererímos. , mas, também, do Brasil, ' latívo dará a necessária cobertura ao
à, nossa repartição,' suspenuer o pa-I' Queremos receber os n0550s, venci- E' o que ,tenho a dize,r, (Muito bem) Executivo e ao Judlc1ário.

'gamento dos abonos e, o sagrado 3..- meuto~ por onde recebem os ext.ra- O SR" HUMBERTO REIS' Ao Executivo porque amemda vem
lário-famllla. Dal flcámos entregues uumerunos, uma .ves que a eles' 'evitar que se torce através de pll!ltos
11 ,Jei [la calamidade, pública, oorque tomos equiparados" , e ,gozar dos (Lê a seguinte comunicação) judiciais o 'recurso 11 d~5apl'opriaçlio
lL parte dos nossos, vencimentos que mesmos cireitos que eles desrrutam. Sr .Pre5ldente, tornam-se cada vea que nesta hípotese não cOTlsulta~o
se reieríu a salário era multo pe- Certo5 de que V, El:,~ muíto se mais freqüentes pleitos judiciais con- ínterêsse público,

',quena ou seJa, Cr$ 1,100,00 Ium ma Interessara pela nossa causa, fica- t1'" moradores de favelas no Distrito Ao JUdiciário, porque .posslbllíta lIOS
e cem cruseiros I, na referência 16, mo~ aguardanoo a .sua resposte com Federal, magistrados ciue s~o) forç~.dns a pro-
Oiante do brutal aconteclmentofl- sbtlsla71l0. - Tl'u1Uno Ramalho de . • • . cessar tais ações, a não executar, mo-
zemos inumeros l'eqUerlmentos e Parias Leit,e", . Inúmeras sao as açoes. possessoria5 mentãneamente, os I especuvos iulgll-
apelos, os quais, todos foram negu- 51'. Presídente, ante tal situação, e de, ~e5pejo que se processam nos dos, evitando "err:ladelra eelamldaríe
OOS, ' que perdura, l ..p l'p510 ao1\<1lnls'1'u alldlt?1105' desta Capital, • q,ue seria ,a transferêncIa ;nopinada.

Vieram posteríonnente 05 Decreto; CllL AgriCUltura, 110 sentido, de que Ge!lllmentel essas demandas sao de dézellat de mllha.res d~, pC-50as;'em
n5,39,017-1956 e O:!O,118-195~, o' \)1'1: inunde pagar Imediatamente 05 mo- julgadas, proecdentes, ou ~ol'qUe CO}'- geral numíües e sem 'recurUVbp:u'a.
melro ,dando-lloS um aumento deIdestíssímos vencimentos daqueles rem à revena dos moradoles que nao conseguir habítaçâo c,onjj"ha,
40% nos nossos V,enclmento5,: o au-. l!-'nciOllári,os , dOS, postos agropecuá- possuem adVOgadO,' ,pal'a def,endê,-105: Era o que tinha a dlZCI, (Mui'o
gunao, mandando computar 05 :lb'J' nos, que trabalham nos Sel'Vlç,os de ou me5ro porque outra não ,pode ser bem);'
n05 ee emergência ee5pecial tem-I AfOrdo ~o' HOl'to l"lol'estal, em obe- a decís••o ~udlclal sõbre o assunto,
porárío para ereíto da percentaeem ili~ll,cla a propl'la jeglsla~ac, que os desde que sao habitações construídas O SR, PRESIDENTE:
do decreto anterior. não sendo ate oi equipara a05 extranumerários, - em terrenos particulares: ' (Sérgio Magalhães - l~ Vice) Tem
momento nada cumpnco. I(,UlutO bem). E o que temos !lGSlstldo. até hoje, a palal'ra 081'. Deputado Anisio Ro-

, ~ " , ' éllpenas um esforço Isolado, mas cha, por ces~,áo do SI', Deputado Al'-
Rece~temente, roram ,sanCIOna(ICS O SR, PRESIDENTE: idlgn~ de nota. da: Cruzada .ssc Se- mando Ca1'l1eU'o,

peio Ple~ldente da Repúb.LC~, as vlels .Tem a palavl'a o nobre D:putadolbastlao e do. serv~ço de Favelas ,do O SR. ANiSIO RO",HA:
05. 3,403 de 8-12-tlJoS e •. 531 do, Ribeiro Gomes, por cess.,o do D~pu-l Dls~rlto Fedeu\! p~18 evitar, ~ ..xe-
19·1-H59; a prnnen a•. equíparanao- tado José Lopes, ,cuçro dessas demandas, e para 05 (Lê a scgulnte ';:omunicaqüo) ,
nos aos exn-anumerarius ela 'JUll'lO, (Puuao,) qUI115 apelamos pobres moradores sõ- 6enhor Presidente:
uesde que contásssmcs ou ~ue vlésse- mente quando recebem a ordem.Ju- Quando uma opinião contrária aos
mos a cOlltor&lcillCO\ anos de exer- O SR. RIBEIRO GOMES: dlcial de dssocupaeâc, em vírtude de n05505 pontos de, vista. emana- dos
elclo: a segunda; estendendo no seu L' '.. decisões, transitadas em julgado. mais altos valores da mentalidade é.
Item "O" ao art. 2.~, o direito de s/ epu regUinte ,co11lun.cuqao)-'- Não acreditamos que O,problema de ainda nssll1l, motivo de 110s sentirmos
perceIJerm05 o abono pl'ovisó~lo' nào ' re,sdente, SI', Deputados. O, favelas de cunho eminentemente 80- lisonjeados. E' e5Sa. a satlsfaçáoque
tendo até 'o momen,to o Mln,i5terl,o 'Mtln1C1PlO de oa,:n,pos, pela riqueza de 'I clal ,e, 'econômico possa ser resolvld,II sinto agol'1l, vt:ndo que as mais altas
da. Agricultura ramaao nenhuma s~u s~ ° e por sua. Indústria e comêl'· em têrmos jur(t!icos e, mais do quP expressões 'de., mag;istl'atul·a.nacional
p..ovldâncla a resp'llto, nem expeCll' ~a~o e um d05 maIs populosos do Eg- '15tO: discutido em têrmos jUrllcla!s, emHem pareceresllo I'espeito de, meu
d!" as nossasponal'ie.sde equipara- sua do Ifo cde ~anerl'o. e. por i550, a I Além dl5S0, as referidas ações séo, pl'ojeto, COlnc. qual pretendo Instituir
cao, como também, o pagamento ,105 ildo ~~p~an'~~e ~em, lju.ando dno 5en- etn geral, a.1ulzadas como ob,1r.t.lvo -t1e no Bl'a5ila pena de mOl'te.
n05SOS sal!ll'io5, ue 'i 1 , uma uventu ,: culta, forçar o Poder Público a deS<lDrOprlflr Deixando de lado a questão noqu8

q 5e .1 valize com a sua glandeza O' respectivos terrenos ollde se loca- pos~a ferir pl'inc!plos juridico5, ,uma.
Já. o, DASP,por lncrive1 qne Oll" económlca. , "li~A.m aquêles aglomel'ad05 humanos vez que, ne~se sentido, não posso dis-

reça. ao elaborar " projeto do De- K-'Cldade de, Camp05 possui efl- 11 oue5~ n05 'afigura condenàvel npu cutl-lo com os doutos, desejo, no en
creto de' regulo.mentaç8odaLel m1- cientes educandal'ios, tendo uma ,po- . , ," aI ta.nto 'pontlflc"r a plLl'te socl"I e edu.

PulaçAo escolar pal'a mais de 10 II só sob o aspecto moral, COlllL, l~1. - , ~ " gmero 3.483-58, que nos equiparou c I .", , ' m mente 50b o ponto de "l.ta pll!1tl~o- caclonal, nas 5uasfalba5 ou ausên-
a05extranumel'â1'los da União, fu· o eglalS, os' quais, no fim de cada adminlst,ratlvo, poroue li des~,l)roprl(t- eia, cau~a. de tõda a senda de crimes
gmdo das norma5 anteriores de re" aDasO, l~tam no, se,ntido de" procurai' ção Implica, na. priitica" em flxo.r, 'de- pl'll.tlcndos ento 110550 Paill.
l!ulamentMlin, ,procurou diminuir M eSCMls supCllOIes nll C~pltal do flnltlvamente, os moradrll'es nos re'l- Considerando que a5 ctasses di,
n05SOS direitos 110, que respeito, ao Estado, ou no Rio ,de Janeiro, ' pectlvos morr05, E' o reconhecimento menor nivel social são constltuidl1Sdl
tempo de exerCício. pois, aquâ1e lJe- Mantendo, o velho Liceu de Huma. de" dlreltD de uma situaoão de fato 50% de ana~fabeto~. comonlodlflcar
partamento, apenas con51derou como mldades, a Es~olaN01'111al, estabe1e- por todos InaceIM,vel: a existência de II1esa5tendências de pel'\'el'slc1ade.
exerclclo. p9,ra o ~felto do art, 1. Y da cl~entos do Estado, 05 Colégios Ba- hablteebes antl-hl!!lênlca5 do tipo como abrandar-lhes u índole de mal
Lei n. Y 3,483-58, ° tempo Contínuu ti~toa Fluminense, o Blttencoul't, o "Favelas" e que. por Isso mesmo, v~m vadez, senão se lhes pode. por mel.,
no emprêgo, llr.'!jt!dicando assim; ~a ~alv~dor, ~.S, ~l1xllladora, di- preocupando a o.ten')iio dos orgallls- de leituras ou preleções. enslnar~lhe.
ta!vez" 'doi. ter~os do pe5soal, das nrsos CUlS05 palticulales e uma Aca~ mM que se",propõem a ·urbaniza.-Ia., 0ra'mre05sPepltoodehr~se,lInpOo?r Imsteolo' sdeece°ns1nsi~~:,vel'Dos II:loba,f5 de n,o.~a re!'artlc~o, demla de Comércio Campos esté. a " ......

, 'O,', " , atora,vés desptanos' que Só.o do co- mentos' escolares,' modifiCar tendên-quando. ,nas eO,ulnal'açfleS anterIOres, mereC.l uma. Universidade, rlheclmento pÍlbllco, I d t' I
poi' exemolo: do 'l,l't: 23 das Dispo- ~or 15S0, um grupo de edu~adores. • Lei n.9 2,'875, de 19 "p setemhl;o eie.s criadas nos me os ural\ ea pr-
sl~ões ConstlttlClon:'lls ,Tr~l!sltól'las, e pa s de alunos e a • OCla" o Co '" .. melrllo Idade,naque1& em que, o "eso"

1 " ' " ..58 .~ , - dp. 1956 (Brt; 5,91, SU5pendeu Dor ao!r,s6bre a Influência. ·do exemplo enêle
1& 'Lei n. Y 2,23'\-54 ,P. ainda outru, merclal, reu,nid.08, procuraram ievar allO,S o desnejo '!o~ morl1d1\re~ em, fo.- .m ell'r"i"a e desenvolve e jamais .1
consIderaram el{er~!clOs tol1os P. lIÚa;5- avante a cllnçao d05 Fscolas Sllpe ~~ " ~" , '-I velas, I)ra~o esse (lU" v~'" cip se" e,~- ex:tingúe, ,Onde nilo exl5te, à 'prttica'
l!,ler tempos de ~el'Virtl 'público atê rlores, !!otnr . aos 19 de setemb,o ~o ane de' principio, de amor ao pr6ximo,
mesmo o temllo de 'lIeenen 'Para tra- ' d I
!'lmento, de snl\rle, cll,los beneficia-- Com o mo~lmento último para a .findo. á.esenvolve-se o In Ifel'ent S1110 ,para
dos se p:ulall1 pela t,el' n ~' ;'l5-' dI' CrIlIçã? das Eilcola5 Superiores; 101'a~l "Consideramos ,Indl5pen,;twel l!"e com nosso semelhante,. pelo descoOhe- ,
"-12-1~4.8. I!: de se estranh9.r. alie p~epalad,os todos ~ documentos elU- contlnúl em vlgOl' aquêle álsjJ".:'lvo, cimenta de seu valor humano! •
silmentea ,nostia rel'.\'Jpm~nta~M gldos ,pe.o Minlstéllo d~ Educa.çClo' ,e legal"que vem. de perd ..r, li sua Vi~ A moral 'individual começa nober-,
fOsse a excecão ,la re~re, fic~ndo Cultwa, com a a5slstenc!a ~e um gêncla, pelo me~os até q\lP. se: efe:·i'le :~IÍl~~~c~~a a~:mp~:a?:~e~:nJ:~
assll'l\ prova(1o a mi\, fé li In.lnstlr.a ;~C~~~~n~~q~~~e:~nis~[~O, f.~ar~' ou se In\cleB h-O desejada ""íjcr.iza· ta~ões do Instituto das crianças. elu
d~ p~S,!" ~2ra r:onosco. Desto mil- ~ nberturn' d05 ~urso~e COI~ P~ol~~n~ ção dns favelas ,cl\rlocas. tanto podem vir .. !ler boas. mel~as _
n~llll. nOs ' lltle, SO,l1l'IS. o. verdB,Õei"!lacilO da' desela,da ,EscolaSUpe1'l0r ,Recentes de"C1a1'3C6,es, d',~ 1,'esPon,sá-, I conlpreen51v,eis !Ilante d,OS" eS,t1m,Ulos",
ro~ Il~rlas cio sP.r"l'o T.ltlbIlCO,' rpst>l!l: E' pOl' Isso,' SI', Presidente, que 've- vel~ pel50 órgão~ t entld"C!e~'lue ~~ I c~mopo~em continuar. dan,do expan
!lO nos sbmenteo cllrel10 de trabR nho formular clesta tribuna um ve. ocupam do pl'oblema, espm':<m a,ln. S;l.O ÍI. plllccla a.nlmal :- ,o egolsmq -:'
Ibar ma,is, do Qnc flS, nutros ou seJ~, emente apêlo ao, Exmo , sr', Ministro gira. meta-Ul'banIZfl,cPo :1.1;,\ l) 4.Ç Cen_

1

que cl'la a dellnqüênc~a,'
Q')!S, expedientes forcados, dn Edl1cnc~o no ~iltidô de' providen- tenário da Cidade que .eri comemo- A heredltBrledade e uma' questão

, ,,' , '. .'. , "d "6~ Icientífica que não sofre contestação,
O que ~ vel'd~~e, ,t'. que ~OSs?s,,!a: Cla~ com a deVIda Ul'gencla a Insta- la o ,em 1.1" , querno que diz respeito aos traçosf!-'

mlllas estao pa.-mn j" rome, obtlol\ lacao da5 Esco.la5 Superiores em Cam- Assim. pa:'ece-nos lu8tu que Il1:é I 5ionômicos, ,quel' na manifestação
aos a carestia, do ~usto de. Vldn; q,llb pos, favorecendo ,a centenaS de atu- ,aquela. data ou próximo r.iJ1Á nllo :;0 provocD.da pelas vlbrngôes nel'vosa&.e,
e, Igualmente \lJ.llt todo.. Nossos nos e .de muitos pais. que se spntelll; e:{ecutem despejos contra favel:'doô, o ,nesta5, está a base dos tipos, de ca
II1ho. sem podel'em frcquentar esco- ,prejudicados no, mlmstrar um curso! Cjue pode' vir a prejudicar ,)8 Pl'Ópl'ltlS ráter pessoal" ",.
las, passando multas vcze, dias <emsuperloJ a05 seus, fIlh05. ,planos' de urbl\nlzacllo, No BI'a511. toma-se muito pouco
ter o ql1e comer, obrigando-nos "'I Mllhoes de, cruzeiros que saem " , , ' , , cljf. em cl'lança. 05 inst.ltutos edUca-
meitcJl~aJ", ,anualmente de Campos para outro5 Verlllca-se que o Poder. ElCecutlvo clonllls p'dmam por deixar à margem,

N comércio n" o temos mais crê- centro5 de rultura I)em poderiam fi- se, vê olmgado a, oesai:ll'olll'j;tl' os ter- as qUestõe5 morais, ecivlcas, DIII.o
ditoo '.' porque ' os" cOln;rClanter 1ãa cal' em beneficio da llr6prla Unlver- renos, onde' estão locall:l.óadas a6 fave- Infinito número de_ l11F1rglnalsque se
poü:~ ntls vendei' as sua, me'rcado- sidndi!, favorecendo, rtsslm, a05 jo-,las, em lace de deCIsão do PniJer Ju- encaminham 1)9ra, lj,'delinqüêncla.
'I.' ", '!'fi' '..' t vens que n50 possuem recU1'sos para, dlclárlo, que out1'1\ , aitor)Jal'''a, , n<lc. o Sr. Ministro Nel50n Hungr1acrl-,
~~sndo P:~~e.e~e~~tnls:,.rl~ad:m1~r?: continuarem os ,'estudo5em outrDll temsenáo'deferlr os despejOs ,l'"ql.le_ t1cou meu pro.letocom <tArm05.1\S5U
• , ... , I, NI" ém "~ centros, , rldose decidir pelO pro\'lm.;nt.oul.s pe5ados, Falto da consciência. nl1clonal

,;. cl~tura nos pp.!ar, ; .np.:u NA (1~ . ",<se ,1\1'1\10. Sr,PI'esldente, é o dr- ações judiciais de úespejo. Aoó,\m, .6 1I1~pte da IMla de pena de 'mor~e~ ,,'
m t~ dnios vend~r :l, P.~Zol ,~. m sejo de milhares de estudantes pc- com a rellula01enUdlo.CClJnpptêl'lCUL Dlz,que tl'lnta e .sels palses Ji abó
mos" nJlelrll slq1ler, pai" pa5sal ~ bres de Camposáosfllhos de lavra- do Poder ,Legislativo. por melo,de Ih'p,m essa. "penalidade mê.ldma.,· mlls
telegrama, S1tUI~ão trlste:dore5 ' e de onel'árioS que f~,zem o Pl'ojeto'de lel- e ji foi \\presllntMR nlÍo, diz, se ali condlçlíes morai5' desse5

niante do exposto, apelam05 para curso preparatório à noite e dl'seJam proposlçlo.nesse dentido :,or um re- t.rlntae .sels nl1':6es Ilotinl;llram '.. per
", 'V, Flt,. entrar e.l1L'Contacto com o eurSar escola5 St1perlOre5sem dispo- pI'esentante do Distrito • Ftl1er.al ',~ felçll.ode, cada. jndlvlduo,amllrll;u
'':,.osso MinIstério, .. rim de, normaU- rem de meios pal'a t~to., '.' seria posslvelevitar as delSltpropr~~,- pr6ximo ~oino i. slmesmó,:1\efere-p
',~ :IIH', a noss.s1tuMlo, pedindo 1111.1'. ·Compet.e 1.0 81', Pr,~ldelltp (ia Re- 116tR de terrenos 1l:1:le f' lt!\.O .slt~I!t(lp''' 1011 efeitos dllo pena. de' mOl.'ti! 'no~' 111>.

; D'~"s'l'ln, 'ordenar'.. Delet(aela F1s- l\Í1b!lca' r!a.r a estll.' ,1\l\'entudechel",as favellls "cariocas, atil' Que IIDSSam tldoeUnllios, m&9 'nlo 'eetRbeleceu 'elo' "
, '.tll11 I!a 'Parl.lba, 'par& 1105 pllgar 4 de ideal • oportunidade para, com ... sel",urbanlzad... paralelo clt populaçilo .a. Iltllíllf_-
, ;-'

'.:.:>~,'
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1:'\0 da número de crünes que' se pl'a-· tante q\leSO pode serrel'll'imido com Ilntcr;ralmente atendidas. Essas me- Rio de Janeiro, sõbre ao construção
tico.m U\ e aqui,' . o castígomãxrmo - a morte, . dídas, Sr. Presidente. for:l.m. contuba- de um monumento ao soidadc des~

Pelostclegr:l.luas e cartas que tenho! .Na opinião de alguna juristas, a jus-[ ~ancladas em. sugestões apresentadas. conhecido•. em. homenagem. ao pm..
recebldo de todos os recantos do 'tiça não pode adotar. !> pena de morte. ,por, escrito..assínadas nela Senhor cínaa.
13l·usil. a consciência d." povo-é muito: mas umdelínqüente p.ode maturqUan-IFIUnto Mü'llor, em. n.ome de tOdO.S' os .sr, Pre.S.idente•.já. se Vai...alastra.ndo
outra, do, que aquela. julgada. pelo Se- tas vêzes qui~.crl representantes presentes, c entregues entre nós o h~bito' de- ersuer menu
llho~ Ministro Nel~on, EIungda. Pros- Entendem OS' crirnlnoJogist'as que, ao. Sr, M!ni~troLucl1s Lopes, para. mentes à nesse poareza., Isso.aInda
seguindo. diz Sua. Excelência que à, para os que têm o ínstínto de matar, ereíto de: execução. Dentre essas pro- era. razoàveí nos. Países. antigosi na
soeiedo.de cabe a. l'esponsabllldade·.dc' não os Intimida a pena-de-morte, por IVldênciao. consta. a liberação. imediata Qr.écia. onde. os homens de govêrno.
todos. os· desatinos oro,praticados·.'As- Isso, não terá. resultado práttco. Não. dos créditos normais consignados ao desejando p~rp.etual' sua passagem. na
lilm.sel1do,. não. há.que.ter.l·cpugnfln.·, se ex-pllcll', entretanto, as razões des- Serviço dc.Navcgação da. Bacia da chetla. da Nação, erguiam estátuas •.'
cía. da.. iel: que.. procura. cor.ti..glr. os de-o sa. afirmativa. Ficamos, ~ols; sem s~- Prata; pagamento dos Cr$ .. " ...• ' Num pais como o inosso; entretanto,
feitos de-educação lia. geIaÇao. ptesen-· bel'. se tai~ elementos 500 regenero- :10,000,000.00 e Cr$ 15;000.000,00 conl não podemos gastar 1.10mllhões. de.
ta. . . .... veís ouvnao, Na· segunda hipótese, sígnados no vorçamento de 1958. J.... cruzeiros, pois aqui bem préxímc, na

S(jb~(l. me.u.pr.oi,cto· opinOu, .jambém.. que, adiantal'áià humanidade. um ele- Inscritos em· I'estos: 11 pagar. e des- Cidade. de Juiz. de Fora. os. e!,.r.Qll'!•.
0.51'. Prot. Oscar...eJ;eVjlIlllOn,.)llUa,das: mente totalmente..perdido? tlnados à. ampHaçao do servíco de patentes se reunem e levam para •
m..1:I a1tElIl. expresaões.do.01s.tr.lto .~_.' Se n pena. de· morte .nAo.cul1llr, de fornecimento de- luz e. energia "" ci,. .sua assoclaçiio, ainda em em.utura.
decal. Entende. que.,estabeleCer ao; pena, todo, êllBe·mBlque· se alastra.. por. todos dades de Cor.umbá.. e A~lldauana•.l'etI~ que êles ergueram no braço, 11 llJlha:i
ele morte e retrogradar, voltando à lel'os' rl!Cllntos. ~,G-Pals. ~~bindo da·. rale. pcctlvamente: llbel'açlio e. pagamento.-e: dentes; um. quilo ou dois' de Rrr.OZ
ela. pena de Talião., Mas•. em. nos~as, à; mOtlidade· granf1l1a' que. aparen. da I'el'ba de 01'$ 20.000..000.00 cons1g,. e- outros gêneros nlímentícíos para
l'eaçüell manítesta-se sempre a. idela.' temente, julgar,lIos ter prlnciplos de nada ne. orçamento ...Jgente. destina.da. acudir à necessidade de seus com,.
de "quem. IlDIIL !err.o. fere, com. fel'ro' .b."'\ educaçl\o,llelo menos será forte 11, constt't1ção da. pista de' concreto 110 panneíros,
devcI,ã;. ser ferido", E" asím. quetôda !reio. ào prática de. horrlveis crlm,:s. aeroporto. de Cor.umbá, já; Intel'ditado . Oportunamente, oferecerei à eon..
n geme aze. ou. reage: nesclo~ esabí- ..como o de Alda Curi· e a' de...assldao por.' ·dlverJlall v.êzes em vlr.tude dllli sldel'ação' da Casa projeto de lei pelo
d08:, um. simples. operário' ·e'o. .alto- .qlle vai' por êsses lugares êrmos. dos mesmas enchentcs;paRamellto da. qual' se abrirá. um el'ildito' c8peélll(
magísrrado, Esta é que. é. 11.' verdade.. arredores. da.cidade·e-que-termina p.e- verba de ors 1.400.000.00 consignada. para. subvenção a· .essas associações
da. ccnscíêncta rde tôdllS"llS classes.. l:ta mais" hediondas· atrocidades. no orc~mento de 11158; j~lioel'aüapelo do interior. li fim de que possamo3
I!lmseg:uida., o s~ Prof·. Stevensonin-· Pldel castro acaba de declarar na Sl'.. Etesldente da. Republlca. e· clCll-,amparar os vt.VOi em nome dos mor.
vaca. O, 59mandamento·- "Não,matll- .O..NU qlle' um pais, pnotllo. ter. vida nor· tlnada. ~ Santa. Casllc' de Cor.umbá: tos l!:5tes· já. répOUSaIIl el1l' paz· na
rús." Deixo de· COlnentar' esttli pal'te 'm

d
aI e Progless!vat é J~'eclso livrá-lo abel'tura' de' cI'édlto extrllordiná.rlo ele ter;a acolhedora. ·dQ,. Itália mal:!' 03

pa.1'Ilo não. peovocar suscetlbWdadesde. 't ollb maus· e ;~n O!\dSS~S que per- crS 20.000.000,00 para. atender às po- vivos aqui estão entre nós' exibindo
crençu. pam contestação.bll/lt&mllre· . UI' am a ote em e u o azem para pulações pobres. atingidM pela. en~ "ua pobreza' multos. sem. emprégo"
ferll'·certll8· passagens das .lutas dO~eslm3rllllzal' o cJédito moral e·mnte- chlll1te. nos' municiplos de cuiabá. ;em o nnÍpáro das repartições PÚ:~
cristllmlsmo. no· seu pasado. . 1'11Os e uma naçao, . '1 h .. ' tltud Santo, Antonio de· T"evBrir.er, Melga~o. Iillcll,s porque as !eis sãofeitasDlaIl

Ainda. outra. 3.vallZada..olllnlão, se . , qllerepr.o~l\~em ~ lld am r t c Cliceres, Pccollê.. Miranda! Aquldau.- iican{ nos. textos· frios, Sl'~ Presl-
m~n1festou. ~rllspeitll. do,.meu,.proje- .:;;rr.e::: ~~t~~~je. ~ente:~ee~ssl~a:ê an~ e. cOIl;lnl~ e·,outl'a;; PI:llVldên~ias.!!e. dente, cabe a nós amparnr êsses ho
to, a,. do.. SI..; Promotor. PubUco•. tI,m- dela elo menos, enquanto II.traves- maior re eV,wlMl., re.erentes.espe;I...,. mellll. que., estiv.eram defendendo. nos
tot ~ra,gplpol~oft de Sao .Pa.uI()~ TecesamosDo. atual estado de: baixo nlvel men!teltao am

d
pala dos, pecuarist_s. e sa. lJandw'a. nos campos da ItilJla;

cO~ldet.ac.o.es em, tÔl'IlO' clO.lIentlm.en-mo.ral e de. civt.s.mo (Muito b.em). Ia~r eu .o.res a. ZO\l(l assolada.. . para.. que hoje a pOS3.1I.11105.' ver Intan",
ta']i~mo. de nosao- povo. e afirma. qUIl ." ." 'Par.alela.l1lente- Q, essllS nrovidênclas. glvel, intocável hllllteada à direita.
nenh.un juiz ou. juradDsentanc1arill· O, &1\, P·ltIlLAJlELPilO G'MW!A: m~lldf\& de cal·p.tel~ Ul'gentf'~ foram e de:V. Ex.~' (Muito: bll1n) ,
a penil- de·'motta.Sim. acredito por- . . '. .estao· senelo. nosta.!! .•em. nraUca \leio
que osjulgamentoasp.o.feltos.tnelietl.B (Para uma. oomunic~iio) - se-Iservko de. Nall~aQlIo dlt Bacia do. O. SR. GERAJ..110 C,UEDES:
ll.nos apÓs L cI·imc. IJ:sses mellPlIls nhor l'r~sldente. AIi.enchentes do RI~1 Pr~.tnp. pela F.stl:ada de Ferro; No__ para e concedida aos Estados do
que o Sr. Dl'agomIl'oft·dlz serem in-l~al'agUlU e s.eus a!lue~tes, como .Jllo.ro~'b,t1o:R".a.sl1 no sentido .da. nor.-Irevisúo dll vrador,) , _ &1'. Presiden
capazes de juigar nllo extrema.. PlIDa- e do conhecImento deste PlenlÍr~o"1 mall~ao:;ão' dll.s· vIas de· acesso !ts.zQnrls. te. tl'ago ao conhecimento. da, Casa.
lidacts; se- assi3tissem: :i. .oonsumaçãal]'Jro·!o.earant verdadeira per.turbaçao· afetadas 1>ellls enchc.ntes, c.onvlndo ato, ào Banco do. Brasil muito pl·e.
cIo delito, a.j.Jlc1al'iam a ..1lIlCh.1Il...0 crl-I0a.s .regiões.dirllta.m.eute.' atm(lid.as do: 1.'e~."ltM. ouc· 1.l.M.. n.' l'ellni1io foi reall" I.1UdiC.lal.... aos Int.el.'.êõses... de:E!ernam.•...'
milloSO. territóriO matogr.ossense-. . zad~,. nr.st1:l; Crlo9!tal•. com· 1\. partIol- buco. e. ~.a nosso desenVolvimento. es~

Tudo; tem. ulll'lllllltt:, SI', Presidente! A· primeira.. hOl'a, Pt!,aurando Inter- !>I«leo. dos Senh:;-res Comm1ante Mo- pirltunl e. técnico. NR. verdade, oon.
Nossa. OOm.plllcêncla. não .deve Ir.. ao IPEetal' os: justos anseios das JlClpula-,l'.Ms I;tell:o. Dh'el:Ol'. do: SNJ3P ..P. Jl!n- forme se lê na Diál~O OJiciaZ de. 20.
ponto' dO' sel'mos condescendentes. eomçOElS ath1gidM. e, estl1lIlOs.certos. !ls.::!enhel!'o T1baldo Medeiros. Dm~l:ol'· de fevel'.el.o•. página. 3.aS2, a F1Jo,:
o· nS8a611lno de- noasos: pa.ls, .de· nossa. sentimentos de t/lda .a. rel)resentaçao~u"erlnt!""de.'1tp., da, NOB•.do 81'.111101' callzaçã:o Banc:íl'la ol'ganizou li. quo
eapósa, de nossos fllllOS. Nem mesmOlmll.toll;l'Ossense· nesta:. Caill, oeuPflmos.Nel~1! C'tllmm~.Pl'estdente da. As- tn. de importação de llVI:OS:. nesse
a alma docl1; com o mais puro senti- li.- tribuna; na. sessão deL7 do.c c~r- ~o~i.acRo ~wnjll'Clal: de COl'umbll. elHlr quadro. fliuraa parte ref2.ente ri'
mento.rellgioso delxsrá. de seutlrran- I'ronte. _.para.. um. relato. dI:\< dramática IlOS., o~aslíio) em. llUe foram accrtM"-S Pem8ulbuco. cOl'l'e.sponelendó· allllnal:l
cor, atá ódio diante de·atos de.perver-I~ltllll~ que· o Estado atl'9....essa, ..111-. IJro~denc1lls obie~!Yando li. nOt~!Ila.1!.- II 1.1.~J dólnes anuais. .
sidAde; , . '. .cluslve clemando ao Qovêmo.Pedernl: ~Rc:od~~ ~!as c11' ~esso. sem Ill.!al" li:' pl'celso esclarecer à. co,mat'll qu.

A; 11ldlJle;de tudo pcrdoar; de tudo:cüspeusalili8"1!; Mato· GrQllso, o .. mesl~o, "U~ nJ e ,11{zO .",\ttellrl ou. p.tmle.nto essa Quota. sObre seI" lnfçl'lol' à.es"'.
esquooer. tem. causado. (;rn.'1es-resulta~. tmtamento llSsegurJl.C1o a.outora.!! .te- tlll'Il1i.rio que' Viesse ag~aYRr li situa- parad'l- e concedida nos Est..do, 'dO
dOI)- às· Qi.1cslties oSoc.iais. ad1ninlstratl- ;<:Iões doPais. 1l.1Ianc!0 ..a.tlngidaspor·,.r.1\0;. pl'Ocurando-se~. ~mliB, S:l,IV9,r, 0

1
RJg Grande Sú.o Paulo e· tambélll

vas ,~I?Dlli.iaa& dO'lloSllO I!nis.·O de-o r.;;SlJ.S calamidades. FizemosN v~r: na- ma.ior .. 11.'lmer~ nossl'l'p.i 4e bovinos, 00 Dlstl'lto'!'edel'al. é q\.tantla 11':l';i~
l1lUl..uente' qult· 1Ili61l1.tl1... e mat.'l., p3.1'1lO ll.uelll ·momento; cm linhas. "elfUS. as com. n const.tuçá:o e IlSO Imediato de! ~órb. mell0r do que' a recellidano
vo~at seu. se1U~lh!1nte•. não;-o.f,\ll'l 1l0l~Pl'Op.?rcões do: !l!lll:,elo. 901' to~~s. con- ehatns~ciJn'a\s. .[ ano passado. P01" uma das· IIvral'lalô
pettWlbaçãD.de·sentldose.slmemple- ,/lld~~ado dos. nUlls vlblentos .lá a.ll DR,nc!ocIench n l's.taCa.s(t c1'!tal,.: _ a I:.ivral'ia :ael'ells[;eln - paradm.
ll11.. cOWIC16ncllJ,. do· que. pt·lIotica. .'. ... ..l:.e'llstrlldos., ,I d.em:uo.cl1es. em nome do, ~C1vêrnDc :porta~ã:o dêsses· llvl'OSó ...

No·entanto•• SJ:•. P1:esl~nt:e,p.or m~~ '.. 1n~llzmente, Senhor Pl es.~cnte. ela Ilo'.'o, nutogl'ossenaes. cujos I'el!ll'e- ! 'l'orna-se evidente, portanto.. que"
absurdo) q.ue' 5&j~ •. no .Bl:AiiI. ,la. exMeall\ll!o. que recej~~~os. d~ in!~:.o. ? 8.entn.ntes. feder,llls, sem, oUlllqup.l' "dis-: essa· dlstribul~iio n~opode; de forma
/to peno. de. m~te·..: Apllnll,".llegAI,.O de, fOl'll1B.clrltmátlclt.....eio.B. aconteceI. Q"e!li\.,.~IA .'" ",,"nm. IUlidos c' atento.: alguDl1l p"cvalecel' por não s~ IlSsen-
qlle- VttlI4 f.a.zenda. o..Chefe· de Pollcill; P.oil!, já lMlora."estamos: em. condições. ~. ., •.. ~. ... ... '1"" . _..... tt~ I . d "j i"
do, D.., F'. nlio. éc· mi\t:mdo?MBtllndo'd'c af11:mm'. QI\e'Õcorre. em Mato, Qrosso:"m, defesa. cios. intefêsses' com~,;de, tar.. em neu,,:,llm cr. ~r o et u~t ,1\.,
lllaJlglnll.Is.lI pá.l'ia,s. e· niBso, 1I..sociedade tlll"~'" verdadeira:, cl1lnm1dadepúbllca·. 511... !,!!l'I'oS, tr.at'~l\1lt.r"os· no Go.~êl~O'I.POl oonse,~Hcncla,ntend~ndo a que
cs.: li lle-pleuCl' acÔl1dO•.pois.está.:se l'es- tais l1S' conseqUêncl!tlldanOSlls das pn. Peàelal,. 1lI1,. pessõac do, Sr... !vt!lust,'O,\ os brasltel.os do. Nordes.e. os fUhos
p1r:md.o.mals ~n'luUldAde ncssQ;chen1;es;.. destruindo lares. atingindo. Ô"'" ~p'p.11dJ\ 0, nl?iEO anter;1l:1adll, e !;in- ,s~bretudo., de pell1amb~Cil ~,também
cidade-. . .. . . . . substancialmente.'''' Ia'Dlttll e. a. pe.eetn Mrllllecim.ento.. mani!p.st~ll/;10~ll1e'l té~:.o dlle~~o de se .l1utrull e (ICl,. leI'

Meu. Pt.oa.e.to,foi··nlCIU1hlldo de· cl'llel~ euáriR' .el1lpreelll:I.ln1.entoF.}tí1bllcos &c .Il.. IIbfo1nta OOll.n.....11tla, no pr..ontl') cum-· .uues té.CIll.OS .impo.tado~. do· eWl1D".
de, monslit:uoso. N.o. entanto.Sr, -Fl'e- :JWi\llldQDi aca.uotenclo, total. pertlU'bll': 1?lllnlent4· ~I\S pro~e~s9.s j{~ foJ~lnall- '~i~, ~aço ap~ID. ao Dll'et~r dlló ·F'ls:
sldenJle•.por' mais o.bSlll'do, que aeja, na ..900 :a.. v1da .. dJl vilrloio impo~tantell''-iW8•. as, ql1e.ls. ~J~·lIotl!!lUl\r.,. ~mi caJlzacao Bancé.rln do B!!nco do.Br~
Bl'l1flU: já; 'exlste, li< pellOr. de· morte, mnnlcíllias,à; ml1l.ltemdo Bolo 'para. '1ar.tc. . o sll/l1mento d~.·3, pO\lUIIHJOOS 'I sll;. n fim. de sel' r.ev.ogada· eSStt·. Por
Apenas ilC!l'!I1'. O' Que. vem. fllóllllldo o 1ltZ8l: eseui n.tlucntll6. cida.d11ll que. S8',e.tlllltidall nest"" hrlrllo difícil, qtle· atl\P.-, tp.rll1. e ol'~anlzados nov.o.~ quadros,
Chefe de Policia do n,. F. n.ão é. ma~ leucoutra.m...ptlltlc.ameuto PIIl:aUa.lldlUl. ,rAssam,. (J!tdtobll'.n.l.,. '. I.de ~o.dO., que ~ .U..al~w. el.~..l?erM..In!>u-
tand'o'?' MM'llindo, mal'glna.lll' e párias !com. as, viu Qe comunicae.ões.blo~ O SR. CARJ.OSDO LAGO': co ~,:j~ lesto.bc.eCldl\ n05 moldes l.\.!lo.;
e' nislle a. sociedlKl& l!l!tIá·de: pleno acõl'-I llada.s . '. teriOles. .
dOil'ols, eatá' se respi.t'n.nda· mais tral1- qp.Dillme. d&te q~dro dolilOOlltl as (Para.: wua, aamutlicac:âo -' Sem, ~1·. Presidente, ll.lll'1a l1lll. yequeno
qulttdlf.{]e- nessa clIlado; Monstruoso,. é Iba.nclldas, D1ll.tQgl'ossensl1ll na. 'JAI~al'a,r.8lli.llÍl) do. ol'ador\,. - 51', Pl'eslden-: llt;1~lofal'ln ao Sr .. I'resldl)ntcc1n a,e
11n:- pu.!' de tamilift:,sal1" de, II1tl,drugad!l Ie no. Senado.. IntelfCa.da.s. pe1Qa. Senll- til' e-Srs, Depllmdos~ há. dias, ena nos.. : llubllclI. se 11 l?ttiavl'a· apelo nao im
parn irem b1;1sell: do·prlo'dEl'Sellll fllhos 'dGres. FUinto MilUBr. Ferl\lÚ1do. 001'r6a&&. lntell~iio t.t:a::ll!l·; aesto.. Casa-. a~., : portasse na l!Ue!:Jrll, do protocolo,. do.
e- nne-wltl\'l' 111 Cll1lRj porque um facíllO- do, Cos~ Q. Joio ..ViIta.sb61l1i.. 8 pelos,'8un1:o. qll&deve luel'scer a atenr:ao , cerimollial· que rege· a.~ nOl:IJ;l~! Cl)
1'l1tlhe· til'OU !l' vida, .0 dinheiro•.em ple-D.eputac1lls, Rachid MamQ~. Sáldanh:l.de-todoll as nobl'l!S' co!eg;lIS. l!l; 1tl/,'00''''; tI'e o Le;jislatlv.o e oE::ccutwo:' se.
nR l'ua; InOnstl'uoSO é· um- cavalheiro DGlzi' 'lllendC& GOnc&l'lle5. WIlaon Fa-. :.num cresce nosso. lntet't1JlIO' po~que' ria }nnl& uma pOl1dClr~IlCl. U11la. SU·
'lte\t'w:llebotadaü,.seu, bllaço a .espclsa.dil!: .tllm\ n6s" s.tu:ihuente nllsta Ca~ IUITl~entmn lIS iniusllÍ'lns:.. .. !geõtao no SI', PresIdente. da Re,i?ú.
qua 1). aaolllPl1otl1llw&· em.p_io•. sel~pl~ cOmplll'l!CCl'I1In, lru:Ql'P01~adas' ao A. conceltuadn l'CvJ$.ll:: "Manc1'illtltlb1i~, 110 sentldo·dt!'; q!Je S..Ell.'f no
lloden::eagli:..COlllD·l1()Onteceu·a1nda hll· CilabiÍlate dO..Sl'. MWiIltro.dlLl!'e.zell<W:,ncnba;. del)ubUca1" umt1l repor.~:;cm i lUeElS5e~ ?~'a o COll~enl0 Naciol).tll
J)o~co, telnpo com. UI1l< .oflcial de, nosso· J:).Q,l'Uo eJCIIOl:-I1iu 8< sltulIÇl!;g. sollcltando-. do, SIl'. Ga5!ltlll!no dt\; Mata, sob o Ide Econonllll. numn das VIlr;M exi/!
Exército;. ,lllonstrUOfIQ' & crueL e um,,' lhe. as .il1:o.vt.détu:illS.julgacras. opodll~ 1:I1:u10 "OS pÍ1.l1cil1bn~ mortos. ni!:o re· i tentes; mn homem do Notdeste·q\le,
senhora. de·ldRde- llvanClldtt, 1l1defesll. nas.: a. sel'8Ul lIdota.da&. pelo GO"êl'110 !,Oltsat11'. em.paz", . i pela intellgênc::la.. cul~'l11'a.. conheci
seru'Ucldlldlll. el1ll $lI:\; vesidêlle!1\ par!\> Fedet:al...Q emtnetú:& SI'. Lol.lc'$ I,O\ll!S. . Em. n"!lSOR. COllt'l\otos com !IS.. Raso-i.ment.o e Ilxl1erlênein qU& tl:v.esse .. dP$
lhe- rQU~!à\t D\~in dUZi.lI;·Ade- ~.tÇas de ~lspet1lilmdo~nos. .Ito, •.me11Ull: . o.colhillr .hdl'es.·dos· lll(.COlUb~.t.on~s, espe"lal~ Ipr0l!lef1l1is. qtl8'll.oS. afllgetll:. ~qll.~
~Ul:li);~~"" bas em· unte; ..rea.•. IrOll.S>o~roeurOll.-lntell'Ill'-8I' em. seus, m<~ "l~ent.ll' em.' M'1ntlll Oel'nJs; pudt:ll1cs re\:iao•. pudessesolllcionClr I's~{\sprQ<o
V1\OSO' ... 8~ ll1'-sll-QIle;. um. ~ anç~.n1Il1os... dIlt.a1hes, .. d& sltUll.Illto.ool:>o- "pl'c.ebel: em . qU<l estado, ...Wen1,aQ\1ê-j blem1ls . e.. ClIIIan. 8ll!Çl:st.ões. tii"oPro:cl"

n:l.sua..tnocê'ncrlt,l\" e:nn1nho dl\ es-. mitoao. qUQ...~eMW:D (]rose.o•.~~~- 'os OU1l' à.1l.cramm;~I'\ seu. ~t'n:tU3nos :masd: llÓS..:.tls·'lUal5: o Sr.;:,p,l'esld~•..
com·,ê"o.rrebatadllpor unuuJ:glna1;,Zlll!~ndll-nPS'Oi'"fl».'nta1mBDte.;que~ a-,.camuas(fll ltlÚ\,. o. q,ueQs.tíi em. n~-I. te da Republlca se.de~lIi,,! ..:r~s91~.
Ilr.at~:n~ô o: estllP1'O.,1nutllizandO-a: ;ll\lll:lIdas. p~la~lI.ll., cOlls!derQ4~s. po:ltrantp.. cOl;ltras~ C.QUl n. .eouttQ.\·érs·a. lP-~ti~u.bldo. a. Opsr:lS:a:o.Nordeste.<
T'1ido isto ti 'que-ê' monstrllosOi re...ol- S'. Em, jUsta, I' DIlor.tunas~ .Brlttn que- SU~~(!, pr!nc!p:llmcnt(! aqui'"no' (Multo bem)'. .

.: ' .• '. '. • • ,_ .' _ ' . " .' '. ~ . '1 '."' ,; , .



"~jl de 19b9
,. ,.fU,===_ _,"s

DIARIO DO CO~Cr.ESSONACION~L_ i'''. r·
Têrça-feira28

as _ 2ZEE

1760-

E"". c
bC1") ,

O ~Jt PR~Sm~!lTE:

(S~rp'io Ma;:a)hr-,~. 1- Vice) Tem
a J)l?1.al'rn o 81'. D:!1111tJ'.do ,Torge de
Lll11e, 1:>01' c«>&.'io do Sr. DePtlt6ÕO
Mala Netto.

O Sn.JORGll DE LIMA.:

~~i08 da mu alta cate&lorle., mte- aalár10 mln1mo lIec~etadQJ'elo ar, tanto, aos atlvos da estrada (êSte8
l:rantEl5 do próprJo Con.selho Adn1i· Presidente (Ia .Republ1ca:re1'erenr.e fa;;em greve), que vive em situo.-
nístrntdvo, propinas fixadas em 1U%.. aos 'meses d.e jane;;'P' e fevereiro

Sabfam06 - eacompanhá.v8mos as! deste ano na. ímportancía tio Cr$ r.ão rtnaneeíru bnstante folgada.
denúncíes, que 6C avolumaram com 3.OO~,W; tendo el'etuadO .0 pagll~ tudo lhes é pago poneuatmente,
l'~ferêncla II êsses nogócíos CXClISOS mento ú1tinlo relativo ao mes do Inclusive o abono de 30% . quo
- que, em determinada época, o março, com o acrescímc do clta. também jâcomeçaram ~ receber.

(Para uma comunicação - Scm te- Sr.Pr~sidellte da. República deter' ao salÓorl0. ., '!'udo isto meu Ilustre Depu-
fJlsào ao oroaor) - l:Ir. Presidente, minou o afastamento de três COnEC- Em tai~ condiçóes o já min~n- tado, devemos ao 51'. residente
desejo ass.naíar que hoje sera mau- Ihelros daquele órgão emandvu lns- doorçamemo cios mrenzee apo- da República, únlcoculpado da
guraao, no !~1O Orande do Nortc, Mu- taurar rigoroso ínquéríto. A eonclu- sentacos que, com suas faml~!Us Bltua~1!o miserável em que vívc-
rucípio de Acarí, o At;ude de Garga- são elo rnasmo já f<1! entregue ElO· V coes foi pro mos. NrLo tivesse aposto o seu
lheíras, :t,;. uma resposta que ha cin- censenio Su!'er!cr dp,., caixa" Eco- jCSd1'OIlO passanao pr, ~ aOade (le es· veto desumano ao artigo 49 da.

nõmícas e COIl.'ltitUI'''''~M veemente. u cano e, na quau. • . 1 I d t d I d sqüenta anos o Mimstél'lo da, Viaçiio, d • "~,... púsn de um ::.posentaClo,. peço a nova. e e' aposen a ar a o
atrõ?vés lia J.;~P:,.;';I.!";;'.o ue Obras e aeusaeao. V. Ex1. a finem de relatar pcla trabalhadores, obra do nustl'e co-
contra as secas não dava no Nordcs- Desejamos 5à~ente procurar tom..r tribuna (la .câmara .0 .que a~ilbo lega de V. S~, sr. Rnlmuoclo Pa-
te POlClUC sob sua responsabilídade I COnll'!,C1ll1':mto nao só dos depcimen- de expor, a fim de que oBra- d1!ha, ho,\e. estaríamos contando
hli meiô s;'wlo se iniciava essa cons~ I to.~, ce mau; de. cinqüenta P>.~S\'~6 • si! inteiro tome ccnnectmentc .un ocm um pouco de conCôrto para
t • . d· lt' ! ouvídas pelo Presidente do ínquérno, C últímus dias que 110S restam
rucac e. /Jar,j po er se~ ulUlada, iOi.( como também do próprio "d:;,.;<)r da dasumanídade do IAPe desta a· os', ..

necessano .qu~, no Governo do Presl- matéria, asstm como do parecer do pltalpal'a com os seus aposenta- deD~~:O esta por finda, desde ,já.
&1~nte Cnfe FIl110, se críassem, na 1'e- I, Prceurcdor junto ao ccnsenio SUl)!:- tios".giao r. )I' 1-snnn t dou plena l!bcrdl.\de a V. S~ para

. .1 I, ,os ,grUp~lm~n os ce [ 1',01' "'36 ccixas e 1l'1 decisão 1'1.que,e Tenho também uma carta endere- f t d d do
.El1gcnl1",~i9. do EXércIto. ?OlS bem.] Ocnselho, encamínhando ao. EKW<.l.· da \O nobrc'Lidel·· Cla.Mlnol'la :';-:~;;'~s q~~,~.:~~:ene: bg~Cfici;
tra~1~r.orl'IQOS ~cis anos, confiada es,~a [3:. Mill1stro da FaZ/mda. (Muito I ~eput~l:lo canos Lacerda, peío 81': dos .fnfellzes ínatívos".
tarefa 110S engenheiros do E:océrc:,,:J. b_m) . Antonio Millti;o de Mcím' Junior, :lJ:lel'ec~l)en em 5 de março & sc~
brasíleíro, o :aio Grandc do No, .. e] O SR llEN.rA~UNFARAH' . p"ocedentede São Vicente. Estacio ÚP gtIinte resposta:
comprova, hO,ie ° I?atrlotlsmo 11 III ,.., .... ,'.. paulo' . •
operosldade dêsscs tecnlcos, que .dp.-, (Lê." se[ju'llte comunica~ão) .~, S.r,.' ::saO '.. , . "Com referência à suacnrto. 1e
tam àquela região um pequeno-m~di.'o I' Pl'{:."lclente. ti.w cOnho!cin1€nW d~ q\lll ".8ãO V.lcC,l1te, 30. de malço dl.'19'de fevereiro último, lnforma-
er,ude com 20 milhões de metros ctlN- e,~tão prontas as llctes de pl'Omoç5~s 1059. mos 'li.:V. S~ (lue esta CAP ainda.
c:o~. . ',.. dos sarvióol\:s do DC'l', até o 3" cri. ilm9 51'. Deputa.do .Carlos Ll\-não recebeu In.struçõesno scntido

SI', ,prcsldentc, as somr.s, que, m:lI- lnD.>~~·e de 1058; faltando llilld:l. o 4' ,ce,da _ DO. Dellu.aoo l'ederal. de.aplicar a,os seus aposentados e
baratadas, mpl. IIpUc9.d&~. durantc triln;,.~il'e de 1958 e o l' trüllP.lltl·e Ilustre Deputado: pcnslonlstas as 110VR~ b~ses do
melo século, .,ram car,-';::,'t, pera de 19&0, s,em que o Mllilistério de . ":(,J com o deViliorespeíto que saláriomlnlmo ou abono de 30%".
essa eonstruçã.o, provam, através déB- Vie~õ.o e Ul:ira:> .'úiJ:.lca6 ultime 116 sll'i·o..me da. preóente, a. fim de Tenho':cm mll.os também um recol'te
se malOgro, a. incapaeldede, l\ lmpro- ncceSllâ.!UI.5 pr.ov~dcn':'asPlll·a que tai.s.fI1~er um apelo a V. S~, para que do jornal '~A Tribuna", de Santos, do
bldade e olmpatriotlsmodo DNOCS, pl'Omo~~G &C),P.I?1 suometídas l~ .S:1I1·· pe~atl'HJUna. dessacas~ do Oon- 14 do corrente mês, trallscrevendo uma
p~!o menos naquela construção. Re- ção \Jresidenc.oJ.l. ." grcsso faço. um .peclido veemct;l- entrevista e o apêlo dl'amMlco de apo-
,lstl'ando o fato, louvo o Batalhão de . Tal anornalJa caU&l S~tlQS Lratl.\- tc ao 61'. Prcsldente. da Repu- sentados da E.~trada. de Ferro S:'Intos-
Engenharia. do Exército brasl' elro, po,' tornos à. maIOria dos. fervidor..." • do bllca, parn. que d~,ordens imedla·,. Jundlaí no Presidente da Rep1l.bllca e
tersa.bldo cumprir com eficiência seu D9T, uma vez que c<!roo de ~lJ% tas 110 sentido de que os 11roven- ao Mlnl~tro do Tra.balho, pois não re·
dever., onostranclo assim qtle .êle, em dê,~~ ree<:b,;;m m!!no,~ que o ~alfl.r:o tos dos inativos Bejam. pagos de ccbem r~')sde 1952 O salário familla, o
C1o;s~nos, foi mais útil ao 1.~oràes"· Inln..'!l'J, 23,0 não alcaDo'aram a cl:l.S- acirdo COI,n o abono de 3.~% ynm- adicional por tempo de serviço e o
p,' ·;c'Pt., . ....... Grande no I'.e O c os outros 23% nJ.o Che(ll!.I·'1.I1' bosem "..gOl' desde o dla 1 de abono.
N~rt~ do que todo o MI11Istérl0 da a~ padl'1ioJ, 1l.1)2Sar, eM gmllcl,? uril'''' janeiro deste ano.. A noticla é n seguinte:
V,~~â,) em c1nqÜellta·0110S, . ja.se. c..cn~!· '!ill lOl,;uéncla daapO- Es~amoa nos fÜ1S do mês de , .. ~

Apro/elto aoportun:de.ce PllI"ll con- oen~aClor;a cvmp·ulsÓrla. mal"'o.e contorme 1\ cal·ta da ~NAO RE~EM DESDiE 195~
e'"·nal' DfJ~lO a mIm .cl"de'.'w'ado p~'" Por outro lado as condições de Cl.Pl"E5P que jUliLo ii. pl'csen~e, O SALARJO - FAMU.I.,~, O
AS~~!,?1bl la r..e"lsl~t,!va elo ~,'o Grande trabalho naC:Ucie' /lCt<Jr do .e:',;ço ncn:"mn1a p;ovln~licla loi tO:Ilo.da ' ~I~~~A~ ~O~õfff!0 DE
tIo, ,!',orte, para ~':le s~ja,. exclulr10l ~UJlúb~ieo, súO w; m::us preca.rias poso , llv,;,'e o ~ue o.c~ma. ex~onho: ,R
P!'>.\JO dt econom.f, li lcr""a ~e 1~ rr.~- sl\'em, tanto que, anUalmentoP; ) •.iÍ1 J?ara q"e .V. ·fi~ plJosa, ap:eclar Novo Ilplllo 408 aposentados.
\boe~dc cruzeiros psraa un.ve!'sldat,c l'unc~onár.1c~ baixam &0 hospital; ata- e cons~atllr a afl1tl\~lt situa:;ao !l- daEF,sJ !lO pres/detn8 tlo. Rtrpu-
1:\.0 1\::;t!'.,'(\. Q.ueroa('~eSep.nt3! ql~~ él cacio.'!i d·a perturbMoos mentais, tuae\'- nanceu·ll..em quc VIVO" pcrmlta.- blica 6 ao 1I1lnistro
Drefm....1 .'!ir at.endam :I '!l~didQS d,~·~e I culc.':e, ÜU1Jel·tenção e outras doenças me passar às suas maos, Jun~ do. Trabalho
,.tM!:~. l.111l: se Ul'.o~;eme a, rp.~l,~ ....r~~"o I "';l'C;c~~C,~; ~é;"",, .. mv.cio, .6 CS.'li'l'allQ~ tlL~O, dCY.emos ao ... sr,.•1'1.·CSideI1te ,Os fe.rrovlárlos aposentados da.
d~I(.Nnl'dcotF lLt.r"vc'~ eb O'''3f C!tP s~~ de promo~ao num espaço .:le la ve;,ope referente .no mes de feve- Es''l'ada de Ferro Santos-Jundlaf
tao fei.to~ nn'" ~'!cessor LO S1'. Jus-' anos. . . ' "relro, alli!s, do ú!l;lmo p~gamcn- co~tlnuam cl~mando por justiça,
f?'il'lcK'lô:tsehel> . Inaquld,csta tribuna, fa~ Ull". apê:o t~ ~os~roventos ~a.m~6 I1PO- ao govêl'llo federal. Homens que

Passo ~ ler o tI-'~egrama. que nesse 1\0 Sr. lVlmistro cia \Tiaçà.o e UIl1',''; s_ll;ar.oua: 110 me~mo t;~~o que disllenderam tantlls energias na.-
leaUôo mr .foi t,'?ml1'If,;NQ ·1)e1l1 AS-' FúJllCo30S; no sentido de pro:lenc:.lr paso:o a. expor o meu c - . quela. ferrovia, lloje encontr~1ll
.em.OIf..l:tão Rio Orp_mlc do Norte: ul'g<:llte!,).ç11i.e a l·egwarizo.çã.J Cics i EsLoll com 63nnoscl.e Ida.de.e tOd,na sor~e de. obstáculo. a flm

_:.~,_ • di promoç.x:.s no. DC;r. 'Muito bemj I apo.entaao desde noV!illloro Cie de consegUlr melhoria da aposcn-
. "m.wer~"zel'~" 50 ,ponto f. ' '. 19~:, ela. E F san\,os oJundial, on- t:\dorlr., com a qual pudessem, te-

IlU~l:;tl D.Il". ,.9a9.p, Qualidade ---tI SR. 1fICOLAU TUMA, , I de tr;:llalhei dllr;l.me· 3813;nos e slstlr mn pouco mais o alto custo
I?e."dc~tc ~,cmbíc,a atend~n~c (Para. uma comunicaçuo) .;. /Sr.! 4 m~~e,;l, começandll,coJ:l0 a,mples de Vida As vãs promessas feitas,
~~:o\anÇ~O Ul'~njme /eq~erlm~n~o P!'~siden~e enooJ"e~ Dcputaúos. od~- tl'abBlhaClor nos a~llla~ens de ca- e que de qunndoemquando 81l.0
J),.put..ClO Má! cio IU,rl11.10 apelo sesp~ro jà Cuma"a a apossar-se d lé da. reIerlda estl'ada. em San- renovadas, tro~X'er~m a êssesho-
el1"'1"nte cOll!erl'Élneo Intel'c~'· io:Jos quantos c~trlbuem e depen~to:> c d.ando·.sall mlnha aposcri- mens umadesllusao· e Ull1 pessi-
bV~I'. exc1t:.s;:~ Plano, Eeonon'i~ clem de nossos Institutos e Caixas de taciol·i:l. como. encarregado de coo- mLsmc, que o... ,~elxa.ram descren-
,"Cl'Ja dez m:}hoes ccns.gnada 01'- ApoSeuGadori.. e Pensóes. Ainciul1á fere11~es 'na faixa do caiscla teso do poderpubUco P!lra rece-
~",'1l~nto Unho d~stln"d.. UnivPl'- poucos cl.i.as, regist"ou ° nosso noticiá. Com;anhia, Docas de Ssn~os. b~I,su:l ml~guada pensa0 neces·
~_dp,de RIo Grande Norte Vil' ln- rio policial ato doses erado d .. . sarl0 .se toma travar verdadeira
fl'\en~!a11C'o mesmo temno sentid" de,,;e'Úlisill. uese suictdo . e. um Os meus proventos dcpois do guerra de telegramas e pedidollo
S' "t llbera~1:n irnll!p.sclI1dlvel r~~.1a,pó; mata~ ulh' U tn: ·1n~ea, desconto de 7% llnl'a a OAJ.', se sem, conta,r .com recursos, o en-
f "e'qll~ménto titll lnctitulçi'.o VI-. exatamentc p~l'q~e n~~ ~o~e~uius~r limitam a misel':i.vel impol'ctllcia via Cie tele;;ramas alndamals p~e-
(''1, r.U1t'!I'Bl nossa terro. ponto I ate!1díclo eI1l tempo e~hora pelos aer- de Cr$ ~.560,OO,com 'o. que conto jUdl~a a sltuação ~c;rn.ô~lca des:'
/'l'.:v'~,.i""s Vice'Govern9.~orJosé ·cln' Instl ,.. . d w- para fazer face às. minhaa des- ses. omens, merec~ ore~, 1101' ~
""~el!1 .. ~liosi Cl d OSlXsasd al ,wçges . e pre pesas o'Jl'igatórlas mensais como dos os tltulos, de melhor atençao

. nc a, e an o guns trágicas r.e- llejan1' :üu"uel de casa al!men- do lrovêrno federal.
... , ,U & ( ....u··to cados nas paredes de /lua llumllde t.3· ..:? ' 'i· , 'que ("1111~, 11 UJ.z~r. ," I morada, . ,a""o, . veswUifol.'l, l,armácla 'etc..Ontfi''', aoompanhado de.várlos

0ra, 81'. Pre.ldel1te, quem sofre para. mim e Inlllna: v~lha CSpÔSll. eomp,anhelros, e;~tevc na redaçllo
I w;:JS 0lI meses o desconto c:le i%npo-. Vlt11llamente, dev,do. 11 .srandp de A Tribuna' o. Sr. Ga.spar

tâncla substancial ele seus salários Rumento do custo da vida, a ml- Novo, presidente da Associação
tem o direlto de esperar que num. mo~ Ilha situação. fl~nceirll agravou- d06 APoseptl),dos da Elltrada de
mento da necessidade, .qua.ndo lhe se ainda mais•..Ni~. fôsse o .meu Ferro Sanoos-Jundial.
falta 1\ saúde. ou quando completa ú111co. filho, cllsado. também que Falando em nome de seUl·com-
o tempo de serviço, possa,. recorrer à com .seus poucos recursos vem ,pq,nl1elros, disse-nos o Sr.· GIIS-
I7.Ss1stêl1cia. a que ,tem dlreito.ou·'· à contribuindo como que pode '8 par, Novo:
IIp\:~ntadorta oqu,e .fêz jus. Entre- fim de minorar 110 minha situa. . "Para seav3.11ar o deaDl:lzodo

(Para uma c011lu::Jcaçi10- Sem re- tanto, sr. Presidente e nobres DepU- çAo hA multo 'queestarll1o no .es-govêrno õ,-'classe, basta, dizer que
f)tslio do orac/or) -51' .Pl'asido€t.te, tados, o Que acontece. _ e OSCIlSOS quina de uma rua, ,estendendo a desde 1952 nAo· reeebemos'o adi-
de.leja encaminhar a V. EluI.· re- conCl'etos que tenJ1,o aqui.em mG.os mAo à carlda,de ,pubUca, a fim olonal por ,tempo deserv1ço,. o
qu~r'mento, em fJ.ue wUelto uma ~é- odenlonstram -é que êssees Ins- de· angariar o .neces&ârl0 para,pa- sallirlo-familla,· o" sbanoda '.Lei
rie de in.~rr;~~çWl a 1.;espe1to dos tltutos e Caixas continuamfalhan. aar 'a al1m!lntaçAo, visto que OS n91, 76S e nem fomosequlpa.ra~
ahl1so., !\clmm~ •.ratlvOIl~ II.ri,icados na do completamente ê,ssuas IIrecfpul\s .. meus. proventos, de aposentada dos·pela Lei- n9, 2.745" Estamos
Caixa EoonOm,ca Fed~ral elo .Estad" 'funções. Recebi de D. Ma.r1na d. mal dão para pagaI' oaJuguel de .cansaeloscle enviar, telegrl\mas~
dcPal'oll~á, ." Azevedo Valente, de são PCtlllo, a se- modesta casa em qlle vivemos. ,Obo'ltLUldo dinheiro quenliote-
.. f-D.. pouco m~ls,~oe doloS llnOll,.)T~:' gu1nte cal"ta:· . Tenho dlreltoa,O' a~clonal .por mos. Pec11ndo, implorando quase.
ta,?:.l-~;~ nl\que,a J lepartiçl!.o o regi- .. .. , ' tempo. de servIQo..,aSBlin como a' Nada. d1llSo.entretanto, comoVe
tpe.·do male de.s~nfreadoabu.so a.d- uLevo ao, conllecimenooM. V. ",saJárlO,·fnmilta;qucp1'OD!etidos hII. ou convence o ilovêrno, , empe-
mJnI.5~I'l1t.lvO. Pera. obter-se um .em- F.l(~ Que o TAPe, dest,a ·oapltal; muito tempo. nada me fotpago Ilhado comoestt\ .. em outr.llS -me-
1?ré.stUn0, eram eldgidas pelO!' fUl:lclo- deixou de j)~ ~ar 11 diferen~~ do. ';, ,até o presente mpmento. 'Entre- ", til"_Nóa, todavla;·quealcànça-

o SR. PRESIDENTJ::
, (Sérgio Maga!ltáes - ·1\1 Vice) 
'1'em a palavra o Sr. DcputlLdo. Djal
anO. Marmho.

O SR. .IlJALMA MA.~lNHO:
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Exmq' sr. Dep,F~deral.l:lento .
Gonçalves.,.',·.

Na sessão de 31 de março p,p,.,
foi aprovado' um, requerimento,

,por unanimidade' de,votoa,·.·
'sentido deenvtar a·,V. IllXt uma

.mos à "meta" final da. vida, não Mal afeito às coisas da justiça IMugurado que foi, oencrclJostol do, af'nal, convertido no. Lei núme-
temos tido, sequer, o direito da- e julgando quenlio tivesse tido .·d~ pesca lôlão podia funclon~ren. vir- 1'03, ~fil, de 19 de julho. de J537.
quilo que foi conseguido através acolhída 11 açãoImpetrada recor- tude de não existir água e !'SgGto,! Desde então, vem a SUJ)crmtcn~ên-
das leis. Fala-se muito na legís- ri da decisão daCAP, mediante FLli preciso que o Ministério da .~r;rl- cíu do Ensino A::;ricola e \'e"eaLl'l.io
Iaçâo trabalhista Esta, pelo seu reCUI'SO Interposto em 19-1-1955, cultura, em gestões Junto ~~ Go,'êr- do Mlnist~rio da Agricultura llm,n:lo
nãoclunpl'lmento, por parte do ao Conselho Superior de!'revi- no do Est:ldo, conseguisse que fÔSI"CI para obter do Ministério ela b,::r.llúa
pl'óprio govêrno, é uma verda- dêncía Social por índícação, de feita a Iig-aç"o de sgua. rtcuve. ,10-,11 liberação da ,vel'ba auco"J7~~" na
deíra utopia. Não poderemos es- antigo membro do Conselho De.\ rém, uecessn'ade de o 'nnl~tel"Q da referida. Iel, 11 rim de dar ln1C10 à
tal' Indefinidamente cnviando te- llberativo da CAP, qu~, desejoso Agricultura auxiliar com ors ••• :,1 constr,y;:o -""" Esca:a, ...uja cl'Ja';iío
Iegramas, solicitando .pagamen- de sanar amai que flzem. aju- 5.00Q,C(]'O,OU o Govêrno do Estado Inão fOl _ ncce-se ínícíntiva ce qual-
tos. contudo, vimo-nos obrigados dando a 1m]!'.'erlr a ,Ju.stU.ica7ão. pa"(\ estender os.canos at\ .O'JII;'J,' lo-I quer re.presenta.n.'.e. do. povo, desta ou
e enviar mais um, com o sezuín- svuísa, agora l,lemtcnciava-se,. cal. Oontudo, no que respeltnve, ao Idaquela CA.':J. dn C'ln"!!l:l'.'>"t;l ":ICC 4
te texto: "Ferl'oviários aposenta- F<:>i Infeliz nesse desejo de querer próprio saneamento 1a área o 00- próprio Sr. Presidente da il.epl1bl1ca.
dos Santos-Jundllti, reunidos as- ajudar-me, como se verificará vérno do Estaelo não cumpra; com O Sr. Ministro da '.gncultura.
sembléía, solicitam vossência gen- mais adiante, , l;.L:~ obrigaç:o, _ . . i através de sucessivos avisos, tem-se
tlleza imedlatllsprovldências O recurso, como !ICOU dit~, foi Esse é um dos motlvosjaelos cuaís i dirigido reiteradas vezes no ,;;('11 cole-
sentido CAPPESP pagar salárío- interposto em 19-I-a5 e a açao de o entreposto de. pesca ainda contl-í gl!, da Fa~enda,· Entretantu, apesar
mínímo e abono 3()% decretados, justificação judlcinl chegou a bom nua 1l11'.'ado.. 'da ínsístência e do largo transcurso
vigorando desde 19 janeiro cor- têrmo em 23-2-1956, dando:me o Quanto li polícllníca, fui obre Inau- I de tempo, nenhum resultado POs:t1\'0
rente ano, cumprindo assím de- M. Juiz dos Feitos daP'azenda, 'gumda no Govêrno Clifé Filho bem Iroi alcançaao. Enquanto lHIJ, c-pro-
terminado rigorosamente leis go- Nacional. ganho d~ causa, homo- que .esttvesse pronta. ~l'Eo se concebe jeto e os escudos para a críaeso do
vtl'no. Nâo cumprimos até agora Iozando a justlcaçao, d um hospital sem cozinha _ .. o Hõa- referido. estabelecimento, já e:ab!lln.
citadas leis além causar evidente Logo. que chegaram os o· pítal da Policlfnic:l dos Pescanores dos, continuam dormmclo naa ga1~.
mau-estar classe. acarreta com- cU,mentos às minhas mâos, enc.i- não tem cozinha; não se ccnceba 11m tas da êuperíntendsncia do El1smo
pleta míséría mllltnrcs velhos mmh~i-os à C.~P, para O co~-1 hospítal som Iavandaría _ o Huspí- Agl':cola e Veterinário· do Minist~rio
servidores Iminência lmplorar ca- petente rc:;lstro, mas qual ~ao tai da Políclíníca dos Pescadol'~s nao da Agricultura, e a popu.acão caque-
rldllde' pública". O despacho foi a. mlnh~ surpresa ao. rece~~r I tem Iavandaría, . lia regiã.o. rural de m'l\lEstado ccn-
atual foi para o Presidente da e. íntormação de que não podia . . . unua, já quase", cem esperança,
aepúbllca e para0 Sr. Ministro aceitar o rC5Ult.,ado.. da jU.stinca- Até hcfe se tem luta.do pl~ra qua.~e.l· aguardando a construeão da ESCC."a.
do Trabalho. Não há possiblll- ção por estar pendente a solução I Incluam. verbas no Orçamento "o Mi- prometida pelo Chefe cio Governo.'
dade do govêrbo Invocar ignorll.n- do recurso que Impetrei eontraa ] nístérío da Agricultura Jesttneoas 1\ . . •
ela. Se não nos p.sga é porque sua decisão,. ecsas obras ccmplementares, mas ín- Deíxando aqlÚ meu apêlo acseanor
não quer, ou melhor emprega a Oficiei, então, ao Sr. Diretor dispensáveis ao.: funcionamentoc:o Ministro da Fazenda. no senttdo de
verba dos Institutos deprevldên- do Departamento Nacional dc nossoc6mlo. que autorize, afinai,. llbemção da ver.
ela em olltro ontor Não nos pa.- Previdência Social, solicitando o , . t _. ba destinacia li. constr'lçaJ Qa ;~sro"
rece humano ~que,' depóis-.de se Ilol'quivamento do. recurso. . . qu~nLo ao, entrepos o de pes;:a. é la Agricola de ',passo pundo; quero
trabalhar tOda uma vida n\llI!l1. Esclareceu-me a Cl.Pque o pe- Impoltante frlz~r que es~1i. o OCllêrno fique bem claro que .s. 2lx~, a8siln,
• I f I d pelo dldo de arquivamento .n!io era .do Esta.do a essa altma tont~:11do procedendo, não estara apen~s ..teu-
~~;;:~: ~~efl~ ~~c~~fs~savidas acertado e que o recurso devel'la, encamp'-Io. para. e"1llorá-jo. Ql.E'rO" dendo aos reclamos" Batlsl'~.1endo
d...vemo.'l estender a ,mão 11 cari. seguir os seus. trâmites. I' porém. nesta oportuni.dade, alp;:tar o' justas aspirações .de., pondp;r;~"el. pll~'-
dada pública, Es.tB é a reali- Novool!clo nesse Rentldo ao MInistério da Agricultura "a,a que cela. da. coletivida~e gauCl111, como
dade". 'Senhor DlretordaquêJe Depar- ,n~o aconter,a o que aconteceu com também estará ajudando o Senhor

tamento - 'I o barco Santa Alice que, pllrtcncenoo Presidente da Repúbllca.a cumprir
"orno se não bastasse o desespêro Até hoje, porém a despeito dosIao Tel'rltório de Fernan10 Noronha promessa feita em praça. Dubli!.:B pelo

quo os institutos eca.ixas de apo- pedidos que fiz' cartas que es- foi cedido ao Govêrno do Estado ~o candidato Juscelmo Kuo,ltschek de
sentadorla levam ao coração dos seus crevl etc., não' tive solução do R.c (I~ande do Norte}, usado pe~~ Oliveira, quando de sua oxculllão
segur~os, aqui temos o drama de um recurso. C!ovel'L.udor como cap:.l. ~eu. pe. eleitorlil ao norte do Estado do t1!o.",
·ciddão que deseja apOsentar-se. , En- Assim. recorro a V. Ex~, e pe-] ,':>!ll, dl'Je. Dlnarte l\1:arrz, ]Jl\la e~trarl Grande do SUl. (Milito De/ri). ~
tretn.nto, ã. burocracia. ou. o esplrlto ço-lhe se me julgar merecedor, a em sociedade com o Dep\lra.do Rlbel- ,
tacando de alguns burocratas retar· lIua interferência junto ao Co- ro Cllutlnho numa c:)mpanhta de pe~- O SR. NEY lIRA.GA:
dan:. desde 1956 umjustlsslmo pedido, lendo Conselho Diretor de previ- ca naquele EIltado. Que isso MO .. i -ao s
alegando que êsse- cldadilo havia re- dêncla Social para a soltt~lío do aconteça, porque o entrep•.,,;o foi (~~la Ul,la comlln ca;. -, em
eorrldo de uma decisão da. Caixa de meu CMO, pois dêle dependo /li construido, em verdade, pal'o ~ervir revlSao lio ol:ador) .. SI'; pn;~iden:~, o~ .
APosent!ldorla de São Pauto que aln· minha aposentadoria aos pescadores do Ri:l Gran-e do jornais dos ultimes dias tem p:.tol1
da até hoje. desde 1955, o seu recurso • Norte e não a lnterêss'!spe~so"is e cado notic.as a respeito de re.at6do
não haVia sido julgado~ , Se me f6r desfavorá.vol O des- comerciais de quem quer que seja. apresentado por. S, Ex~ o Sr•. Minis-

NeBte. melo tempo, êsse cldadll.o pacho, pelo menos· deixo de aca- (Muito. bem) , 0:0 da Agricultura li. Presldêncll~ dA·
eoIlBegue fazer uma justlficaç/io. de lentar .a esperança de contar República, Quando.do regresso de sua
tempo de serviço e, em. 1956, de posse com aquêle tempo e V-'ocurar~1 O IlR•. PRESIDENTE: viagem ao interlDl' dos Estados ..1Iu
dessa justlflcaçli.o perante o. juiZ.o da m~ munir de paClêncida.pala (Sérgio Mctna!l!ãe~ 19 l'iMl _ sul, e. particularmente, do Parana.
Pa.llIenda Nacional, supre· os papéis aguardar pois é profun amente " ".' - '- I
eom essa justificação e não conse- desagradâve1 permanecer nn In- T~m a palavra o Sr. Florlceao Pai- Seria Interessante - e parai isso
""Iu até hoje, desde 1956,. replto,·sua certeza, como até agora. I~mo.· .. vouencarnlnhar r\:queámemo a Mesa..
..~ tad ri el depende de· O SR FLORICENO PAIXI0', I - dissesse S. E."'~ quais as. medidasaposen o a, porque a. . J~mto· para a sue, apreciação, . . .. " conc~'e·tassugel'idl".s iI. P.esldí:ncia Cili
um recurso Impetrado. em 1955. eÓ!l.a.s de docum.entos qu.e, esper~o, -SI .Presldel1te, que.ro ter o Ilta-1 Repúbllcapal'a tirar o pe.qUenOagl.'l~

O Sr. Pereira da Silva - AValie sejam-lhe úteis e remeto-as pa.a zer de ceder r) mel! tempo ao cobre cunor do.s dificuldades em que êle
qun.ndo viel' a reformlt agrArlal a sua .. re~idêncla, pa.ra mais . se- Deput:::do Daniel Dipp. próprio aflrmou tê-lo encontrado.beli1

OBR. NICOLAU TUMA - para .gl.lrança. . OS PRES·JD'L'NTE' I asSlfi quais as providências ilnecllatllli
melhor conheclmento da Casa, vou Nos têrmos do. pedido feito, enca- . R. . ~ " lj~le tomou nesse sentido. TarniJém
llr na integra 11 carta d~se ?1dadlio, m1nho O assunto ao Cotendo COIlBelho _ Tent li pllla~.a. o 'lobre repu- i nó setor de e"le:;;.a. elétrlca, a S. Ex~
Sr~ JoSé A,. T. B, Bev11aqua. Superior da Prevldência13oclal,a\le- tado Daniel Dipp, por ~essão do 0.0-: :lfeto,. seria útil se lniormllssequaili

"Em 12~9-1952 solicitei à Caixa lando pa.ra .que.dl! sotU.9fiO rápld-1 bre. Deputado Florlceno ::?ai"~o.. ../' as .medidas q.uc pretende toma.r.
de APosentadoria, e Pensões dos a.o presente caso. ., ..
... lários da São Paulo aai- DI t d t·· d f t . p. n O SR. DANIEL DIPP. Encllnllnhal'el à Mes:l, na f01111&
...-errov d an e o expos o e os a os a o ~ re y.tl'en"!l! UTJ1 pedido de mfO"U1a.-
lway Company, hoje com a e- tados, temos o direito de perguntar: 'Para uma-com·Lnicn,~.?lI' - Sellhor, ,-~ • ~' • 1.n "rt •
algnação ·de. Caixa de APosenta- Que esta acontecendo nos Institutos e Presidente e Srs. Deputaüos, ocupoI' çlles a (,sse rcspe t,. \"'U"O ,IMl7I).
dorla e Penslles dos. FerroviArios naa Caixas de Aposentadoria e Pen- hoje a tribuna para for.n'l!ar um O SR. HÉLIO R,AMOS:
e Empregados em Serviços Públi- sões? O .que os seus contribuintes e .ap/!Io ao Sr.· Ministro da F".zenda'l
009-. Dole.gacia Reglonnl.de Slio beneflclArios ped.em é ·apenas o que ObjetUando.a llhe.ra."'....ã.O de um't ver- (Para uma comunicaçi!.o _ Sem
Paulo, Cl.ue" passo a denominar é de seu direito. Se isso estão suce- ba. o nc'êlo que U>e dirijo é tamb''1l rêvisl10 do oradOr) ::lI'. l'"'e.ictenLe, a.
CAPo o registro do tempo de ser- dendo todos os dias e em todos os no~ent!'1~ de q'l1e fa-acom QU~ r,ouê- F'rcIHe Par'lamentar :Nacionalista, da
viço por mim prestado à Com- recantos. do Braall, como se jUstlf!c'l le ól'l;r.o\1..elhor se entrose 1]08 qt;a-: quar faço pnrtc.e em nome de quel... .J
panhia Telefônica Brasileira - 0- pretendido .a.umento .J)aro. 8,5% das eiros da. IIdn1lnlstl'ação fcdo,"al. I falon~s,'l. Opol'Lunídade, vem rer.e-
CI'B, pa,rl1 efeito de contagem contrihulclles aos· IIlBtltutos? Para . -.. , I bendo dos· l1l?js dl\'el'sos recantos d,'
na aposentadoria. em ooasl40 que? Para quem' N~o e po~s.vel, com efeito. qu~ o fals cOlllull1ca~i'ies que evidencIam.
oportuna, por melo de uma jus- . Era, SI'; Presidente, o /lU, tinha a .M1mstér!o da l<'azendllc"n~lnlle, sc.b l provam que o Mo:v:mento Naciona.
tlficaç!lo a.Vulsa'aSBinad~ por, dois dizer. (Milito bC1/l.) ~erto~ I1dspeedtos, ~ria.MnldOI· :~I~lcu1rtadeslllsta já tomou cont:lci:l COllScr~nC16
II11tigos registros por estes serem . . .. açao. os e!UalS n s "rIOS ~ 0r:- i aJ
omissos, como' ficou provadoso- O SR. CLOVIS DA 1l0TA: travando, InclU~lve, imc:ati~·l\s. aOi np,c en· .
bejamente. (F/,rIJ 'lmIJ oom.1lnicaç40\ _ Senhor próprio Sr. pre~~~~mte d~ ?;.ep';,IJ'i~~'·1 Quero ler; Sr.Pl·esitente, uma- des-

P Id t di d o caso que d.•• lo Rbo.rt~. A t lL,O ODe COID\U1,C""';'e.·· da· ma" exp"e'-A. CAP indef.eriU o meu pe- res en e, em a n. sem!l.nt\ p('$~a- dess~\ falta d.eennUl'.dr:lmellto. doi ~- ,,~~'"...."
di~o. 001' falta. de ,comprovante da, o nobre Deputado Aluizio Alves, Mlulstério da :Mzenda. . . siv:ls, que \'em da Câmlu'a Munic1pal
da..C'I'Bconforme alegou, n40 U8IIndo desta tribuna, teve opor~)lni- de CampGGrBn,.\e. .
aCeitando a. justlflcaç!lo avulsa., 'dadl de. comentar o estado em·que Em mendos~ de. 19(;~,por. PrJ)'osta "Cn.nlPO G"'Ulâe,1 de n'brll de
caminho comum, nesses casos. se encontram algumas obrr,s do ,Ml- do então Mlmstro cl:1. I'.grlcultul'a ..... 1959. .

-d . ai . - Inh nlstérioda Agricultura em Natal, Riolo eminente General Ernosto DOl:ne-
De .na a v eram as m as Grlncle do Norte, . ., . . .. . le8,- o'.Sr .. Pres~dente da Repílbll~a

INlstênclas junto i\ ,cAP.O re- _Reteria-se S. Ex' ao entrepostll d~ encaminhou mensa:,>:p.IUL'O Congresso
_Iultado era, seml're Q indeferi- pelica e· 11 'pollcUnlca dos Descedorp.s, Naclona',' acompll.nnada . de projeto

lIlento. ... .... obra esta Inauf!'\.1rada hê.· tanto/] tem de iel,- propondo a ci'lMãode U'l1!l.
. 'Causado de tantasnegatlvlll, pc e ainda nAo funcIonando, . .JiJscola A!3!'!cola no.. MlInl<'fDlo de
resolvi Impetrar uma ROio de jus- :' NecessArio se torna, sr. Pl·esfc:ellte. passn~t'''.do .. Estad'l do,Rio Grl11'lde .
tiflcação judlclal·contra as :880- queae· esclareça O que :eallnl'!Jlte do"Sl'l.O ,projeto .,m~~feeu .& aenlh!-!.
luções da CAP,easuardel; aecn.:e. da e,a ap~ova.ç!odo Leglslat~\'o, rrm- I
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ear c uso' inel~v'c,o da medicina ao sob pena de nào pagarem o Sal:ir!O\I'ectlrsos de Roma para serem dis-l dens e anarqula , Creio, entre~~r.-
>l'ntuJ,r no campo teeníco de 11m dlag- mínimo, . trtbuícos no Urugum e na ."l'gen-! to, que no caso da greve dos es-
QI'Ist· co. Quero daqui fazer apêlo à famíl~a tina. tudantes da Universidade !'!.\I.ml

Smamos ,,_.ois do terreno em que o Bezerra de' Melo,. tão rica e ·poderosa, êles têm razão, pois o meu (,0.'Agora, nossa preocupuçân é no sen- 1 S L 'Lo M'··
quis enquadrar o D",putlldo Trabalhis- para que cesse essas mesquinharias tido de compensar o prejuíeo havld(j, ega, r. ucas . pes, 'n.st~o
ta, ~ medire um pouco no que dizia de seus prepostos. Se isso não fel' de forma 11 atp.nuar a extensão dos da. Fazenda, apesar da minha In-
Ingenierps que "a falta. de loucura bastante, chamarei a atenção do Se- , sístêncía. vem negando. VUlill.; .iá
eoncuz à me(lioc:'dltde". grandes males sofridos por aquela I aprcvaaas para. -.quIHa· Instttll!-

nhor Ministro do Trabalho, para. que ãrea, . \ça.o."
contudo. ~e você Insistir, Impelido não permita, tão próximo da Capital .

pela. sensíbllínade martirizada resul- da República, arbitrariedades üêsse Chega hoje do Rio G1'lmde do 8tIi Fechando as aspas, informa, O
tante da. tenclênclo. impulsiva.· de sua teor estejam sendo. cometídas impu- uma representação de todos os parti- Globo a; seus numerosos leitores ctue
perscnalídade, a se chocar com a elas- nemente, (Multo bem,) dos pol1ttcos com assento na. Assem- estas foram as palavras, não d() Li.
sitlCP,Çl\O genuosa, entãceerá fé.cll bléla Estadual, sob a dlreçáo do seu der da Dpos!clio, mas do MiJiistro
deslizaI' o juizo da loucura JIIl.ra o da O SR. ADAHIL BARRETO:, Presidente, para soUcitar desta Cl· Mário Meneghettl, hoje pela manhll,

- mara providências llrâtlcllse objeti- a êsse vespernno,
lin~iedade.I"~ vê-lo lançer àmisêrla (Para uma conlll1llcaçdo.. Sem ."e· VRS no sentido de encontrarmos for· Sr. Pnsidente, os alunos da r,s.
pais ele f:,m!llll na satisfaçlio ímedla- vis"oclo orador) - Sr.Pl'esldent,e mo de Indenizar e recuperar aquela 'cola de Agronomia e da Escola de
tib1:a de 'Ima Autoridade efêmera. e 51'S, Deputados,. o cerreíc os grande lavoura brasileira, multo mais Veterlnaria. da. univl!l'sldilde RUl'ai

Para:l1clhor servirmos ao Estado, Manhã. vem publicando desde algul1s do Brasll.do que prôpriamentp do Rio do Bra.sll têm suas refel~ões forne-
dias uma série. de reportagens assí- Grande do Sul .

que tanto almejamos fa.zer progredir, nadas por Márcio MOI'elra Alves, nas .. eídas por uma cooperativa. por ê!es
'é fundamel1tal .eríar-se ·111l1 clnnn de quais é contada a história, de má. Oomunlco pois, 90· V, Ex~, Senhor- Org~an1zada e admíntstrada, ,a .Coo~~
paz e de h"mllnla. neíra Interessante e· brílhante, de Presidente que te.r.emos ne.sta ta.rde.. ai rat_va. de Alun.os. da UD.lversldao.t

E creia nas minhas expressões e de- vários empreendimentos, de grandes vísítaidessa comissão, que vem à Cã.- Rural, que por sue. ·vez matém um
sejo e os votos que faço para que não reall1,ações,. de notáveis iniciativas r.0 mara pedir ao setor feders.l ateneão restaurante que, no ano de 1954, fel

Brasil. A primeíra destas re'P~lta-. para o drama que estão sofrendo' os l ecntemplado no oreamentc com uma
to:! pertlll·bf. 110 aflonr do inconsciente gens.vque tem .0 titulo de "Viva s. produtores de arroz do nosso Estado iverba de Cr$ 5.000,000,00. Dobrou o
de ~xP:'essúes colegiais, a lembrança Loucura", focaliza a personalidade do (Muito bem). . I'eDnt\tmre€lJlesdenumaleUrno?,aS's mdoecla~ Pdlll'o ac'u.,~!o·
exeítante dJS zoadas da garotada. médico Noel Nutels. médíco-voador do c " o -

Uni abraço do DYlrno p,'I'es r«r-I s.ertãOqUe, como. V. Excla. sa.be. f,oi O SR, PRESIDENTE: i di! eeonomía doméstica, do curso deri d d d i' Imagístérío 'rural, e cêrca de 180 alu-
retre, " ~ér~os~ 01' os coman os san "91'105 Passa.se 11 primeira parte do gran- i nos, englobados, matriculados na Unj-

Em o que deséjavaxüzer , (Muito ' I de expediente, j'VerSidadeRUrll] do Brasil por fOrca
bem) Mostra essa reportagem a obragl-Ide·... acõrdos internacionais, notada-
,'. ,.gantesca, 'dêsse médico. que, com PCI'- I V ; ment.e com' a Organi~ac~o dos Esta-
O SR. PEREIRA DA SILVA: I tínácía, com patriotismo e com ver-I !dM Americanos, 1>Crf~z~ndo h~!eo

, I dadelro espéríto de pioneirismo, eríou Tem a palavl'a o Sr. PUnio Sal-! total aproximado .de 600 alunos, en:re
. (~ara uma. comun,cagoo.S~m re- aquêle servíço que tão grandes bene- ado I' homens e mulheres entre b'·a''lei.o'

~'~!l~ 'ao Grudoi') - Sr, . .Pl'tl"ú~l1:e, I fielos vem propol·clonando· à NMáo. g , . . P. l~l'I'lães nos"()s d~; demais i:Úpt\b:~~
a;ollc.te~ a .palavra para, envl~,1 à

l
l Quem quel' que se intel'esse o.clas O SI:. DEPUTADO .PLINIO'cns·do contlmmte.

Mesa leql1erlmento no .se:ltldo de q.uel coisas de nossa Pátria tem conhecl- SALGADO PR.OFERE D15CUR-1
seja submetido à ~Iscussao e votaçao, mento dos serviços Imensos que os . . .. Pois bem, Em 31 de d~zembro íll-
na forma do Flesl"!ent~, o ProJeto comandos Ss.nitnl'los aéreos do Mlnis- 50 QUE, ENEREGUE A REVl~ I t'mo. a \'erba a que acabo de refe-
3.774-A;58, quedispoe sobre. aa; cal'- I térlo da SaUde, com a cooperaç;\o elo SÃO DO ORADOR, SERA PU- I ri"-me não hlwla altld'J. sid) paga.
rejl'~s de. COl~.tmuo~ .C. S~I""':h~" doi Ministél'it.'.da AeI'On~tlt\ca,. presta. lia BÚCADOOPORTUNAj'~[ENTE. !Os re.presentantes da 'Coopera"",,," de
Sel'\lço Fedeu!. . , Bl'llStl n!t obrs. benéfica e granclio'õa IaltlllO,s foram . dormir em Ni!~~Ol.,,::

Essapl'oposlção já tramitou p~t.l de levar a sllUde,e a assistência l\ O SR, PRESIDENTE: i .lm,to à Dele'!'.~t"a do T~~OtlrO N~c")-
tõdas as Comissões a que foi dI3:rl- 'I populações esquecidas' e espalh9d~s Tem. a; pa'lllvra o· S·I', ,Dal na. cap:t~l fluminense.. pa!a :.
buids. ~ delas l'ecebcll pal'c~er ' pelos lugares mais recônditos de no"o. Paulo d~, t~ntar o recebune"to dt\ verba (Iue.,,·

. território. Eu conhecia multo ligeh'fI,- Tlmo., . : lhe~ c~a de\'!d~; E ê'~'e .pM'am~!'t"
Aproveitando a. oportunidade, que- mente o m~dico Noel Nutels, esó O SR J)EPtlTADO PAtlLO .DE' n1!o fo! etct""do, sob o ft",cl~mp:,,~o.

1'0 tazer apêlo ao Sr •. Presldent;c ,ds. ag-orlt, atrllvés. da reportagem de • .' , i Clt oretê:do de nue .lá. nã('lh!l\'ia t!,~
RePUbllcs.1 a.fim de que detclIntne ~/I{lrclo Moreira Alves foi que vim a TARSO PROFERE DT5CtlR:SO Il1he4ro 1)3ra honrar o eOmp:Omiuo,
a l1bel'açll.o d~ .verbas consignadas ss.ber que grande figura humana é QUE ENEREGUE A REVTStlO do Oovêrno da União.
:: ~;:r::g~;~' :~ Pe~~~~a~ie:7d~i;~l1~~I: êste nosso p~atlrdICIOt·como 'ih~m.'n~- DO O,RADOR, SERÁ PtlBLICA- Até ho.le, essa verba não foi er.t:~.

d 1 " " . ,.gem, sr. les en e, ao ,pl a.. Cir....0 , .. .
Esta o, po s estilo elas até ag~t.a .Comando l:lenitá.rlo .Aéreo, . requeiro DO.,OPORTUNA1I1ENTE. ~e aos e,uncs. Nao creio ~ue a De..
oliem receber êsse awc.l!o, o que d'!.-.I a. inclusão .dessa nrlmelrll' renl'll(a- , le!1"a~Js. do Te~ollr:> em NiteróI aM.,
oults. B.ob.rem.anelra, suas atividades './':.elU nos anais da Câmara dos Denll- Durante o dlscur.so do 5enho.r h I lt.. t h. f .' . ".
:;oclai8 e culturais...· ,iados, ..' Paulo de Tarso, o Sr. Sergio Ma- o.; n. o o!'!1 a e, etu9d? qualClIlM'

A. pI'oposito, recebi de 'Man~~IS o I '., .' .' ga!hães, 19 Vice.Pr8sirte'nte, dlli;t4 out? IlM'e,m~l1to, a.,ém de~.'e "'Il' foI.
olie!l'uinte telegrama' " : .El'B o que tlnlla a .díz"r .. IM'UIO/ ... .' .. ' ob.le,o .['0. Cll,e.t.e fede.ral na unh'e.~.•

'.' _ .' ,. . :beln.) a cadeira da presldencla, que e sld~de RuraL
"Sensibilizado agradeço têrm,)s I li d d t oeupadll pelo 51 Raflleri 1I1az-telegmma vossencla pt 1llrlacJo IA plL/J CCl.ç~O o oc~wlell 11 .11 , . ' '. • Jfl Il~{lra..l)crém. n~.o ~ 8l)ellM .•

sol1cltO lntel'ésse nobre parlam"n- qlL8 se rejtm'U ° sr. Depltta,i10 1 . zllli. Presillente. ,.erb~ de Cr~5,OOO.I\OO.OO. l"l1e. elr.tll
tar aprovação projeto conce6e 'Adohi!' Barreto em' s.eu disc!lrM O 8R. CARL'~S LACERl»A: d.e !9SA

.,. n.ão é 2!len~s.. e""~ df,.ld~. ".".
. oIto mllh6es dormitório estudaute I • será consideraria 11' Jornta rem. Uniao pa-a com a Chmp.'.·a'I\'lt ,,~.,

et liberação ver.bas l'etldB5 desde I . • I Sr. Pl~ideIJ;e, pec;o a palavra. Alunos: Ol!tre. J10 valo· ")'lb~l rle
cinqüenta e sete sds A\rUi.'18hl' lnlmt.,al.l para uma cOlT.JniCM~\O, O~:!J. :1 .. 27.. 'U36;~. r\e.v.tr.1a até 31 d", el.!!;;
Balbi", zembro de , 9;;~. taT'llMm I'~')' fl)1

, ' •...•. O SR RUY RArdO'S: O IR. PRESIDENTE: paga pelo QO\'ê"!'o f{"c1er~l. F"r.o
T':l'll. o que tinha a Ql~p.r. (,\[111.", . ' .." rõ e.~ll,~ d1.tR~· \'~l'b",~ _ .. 116 O.~a.

o~m.) i '.Pa,ra uma conL1!u/caç/io :- .,em I Tem. a palal.a o noble Deputado mento e a ela dívida n50h"'l1r?:'!~ _
O SR. BOCAYUVA CUNHA: I revlRao do oreàor) - SI', Plesldcnte I como llder. 11!'O\··C.lrn.m.. a c"'<e na U".. <""."'4d"~.

, . e Srs, Deputados, ,esta mlld~u~ada, 8R:I. LOS ERDA Rtml: é cme os" f/ll'nP.i~e~Ol';s - nf~O
,(t'ar~ uma comunicaçao. Sent"n- ChC;l:lltnOS do Rio Gtande do ~.ul eml O .C. RLAC .: nagos (l~,"ornnl Retl~ f('r"ecl"'eJ'."~.

v/soo fiO 'Ol'llc!or,1 ',... Sl·. PI'esldclll,e, . companhia do nepu~ado . Fel na!1do (Para 'Ilmacol1l11nlcC!Ção - sell~ E neotadeta <'5 est\ldpnte.~ C','1 Ti"!-
por l11Cl'lVel.que pa.J'eça, lIlulto pr6"i- ,Fel·I'al'i. ,Duemte sabarl? e domln-, revisão 'do 'orador) - Sr.Presldcnte. ""l'slc1ude Pural entram em ('r'!\'e.
mo dol)istritoFederal ainda existcm 1:0 fizemos lontj'n Incltrsno 111'. \'.ona, lo'!o após o e]o~uente dir,Cllrso do Se al"1''ls lá f!e,aram, n~o d"?"~~.
patrões, dlrlsentes de empl'êsas 1)0- atingida pelas inundações no ,Riu inôbre Deputado Paulo de Tal'so sO. rar.n, é porl','e hohitllm o R'o dc,'Ja.,·
derosas que se consideram acima da Grl\nde do Sul, especialmente na i bre o aband:no el1lque se ellcont~'a nell'o: outros tPl'~ovoltac\o l\s Rtla~ 1-

lei. ." parte oeste e sul do Estado, A!l;o!'a,,!lo agricultura. no Pa.fs, ocorre-me a ca~es n,. jn~er;or p~rll ~e a!:me:1tar
Acabo de reéeber tlm apêlo do Sin- o fenómpnQ jl\ 8l1Ppl'OU SUlI Pl\l·tP.,'r~~éncla desta comunlcaçáo que rli~ uma. "~z 1')01' di",. enl'l'H'to outrM

rlicato 'dos T&:~ei5 de Santo .'l\lelxo. dl'amât.1ca.porql1e os riORv~ltal'am I c<,m um do~, aspecto~ t;lak Rl'a\,es moj~ l'~co~'rem à ml!n;~cÊll~la cu h
Distrito de· Mag/!, no sentido de trazer li? seu 11ive\. ,Apareceu ,enho. em; dê'lSE a~andono, coml1Ecaclo, re as.s'm caNI,~de c1~s ll"of'~~~O"~~, C'11~ ti., f 6 U
à Casa. esta denúncia. Ululto~I'!We, !'oela. a. sua extensão, o dl'llma da: posso ,dlZel'. emO\ltl'O ftllr,!110 da M- pró!' j('l bO"", forn~e'';1 R',''''I01'~'.o1\.O
,~ -,Fábrlca,de Te~idos' Ester, da 'COllI- tll'ocmçao:. eRpechlmente cio arroz: r ~ordcm naet-naI, que ~ a desordem ~o~ estudantes aa Unll·er"ldadeRu.
pal1hla. . dt\ F.•·,ao. e. 'fecelag-ell1. Dc- '~s 11\\'0\11 as totltlmpnte dantneadaa e· no campo da edl!ca~~o, tal,.
~~l'l'a Cle. Melo,' em .santo AlcIXU,. peroidas. as ho,bltações de,~,,·ttlda~,! : Realmonte, SI', Pl'e$jde~ te, li e,~ta I Sr. P.·esldeme. não P PI'flC:SO ':lP~ o
Mage, desde jllllell'o nHO vem l)n,t;:tu- : os depósitos, arl'llstadps pelAS AgUlIR, hora a\Wl11ns cent~n9. dt all.lno~ nos!o apOlO a é~~l!. m'",:p'~nto [10$
do aos seus ,tI1s..balh.ad.ores o 5.:Ulll.10 ..•.. m::tqulna,l'lascomPletampn1.e. perdi-I d.as. Esc"las N~clon.!l,I,s d.'e.. Aúonom!a' eshld".nt.es,.l)Ol'/l.'\.le. a!~e. j.á ad.~r.iu
mlnlmo. deterJ?lnRdo em lei. I\~()ra.: dAS e a po~t1ln~ão t6c1a, que trabA· e de V,zterinl1l'ia da ,Unil'ersidad... UIl1l1 .bal~ada cl,oGol'émlJ, '!tj !'a','e' (1,1-

depois de ~állas .den~a~'Ches •eID QllC i.1~a nesse celeal afastada do seucen· Rural' ent:aram em ll:reve. e, o "UI! ~ pRI~vl'a (10 Mm1.~tro da ....":'l"~t'~tu~~...
se. empenllluam ~,~o~ema~o.t,clO,ES~ t.IO de. a ti,v.ldl\de , , .' .' 'llI).al,~. !'i~.n'.!\~~.I!VO, .!'l'fve R,l)l"O\'Flda ~~Qu~?to a out'a,bl,n.d.a.. t\(l. ~O..l'ê.:.r.I) .
tado do Rio, O ,D.le"ado do Ttaba,hQ. t:litl' ~no o fenômeno Itln"lú I'US. 'prl0 SI'. :Mllll!'tl'O [la A..rlc1,tturFl, te- ,Jralé Il~. paJa\'ra doMm'~t~'n.tl:l:
enfinl".todOlJ'O~ ,podel'es . estad1\1l11 :t n bea ~l!' uelll..1' I~.o .do' Riill,~mc1o d~·~r.~~~O"l'~ .ftCftho .rl. le~ ',zenda, nerra.Al1ulloqueo d.a·~.~~i•....
competentes pata. trl\tar"do. ca~o, • O' d d 3'1 I!gd A 'ti .'1"0 l:'l:al "on!obo" destatal'del1a~cuUura pecle. E o. da.''n''cll,t·'r. ".
rlh'e~t,o da: emprêsa, .. na ultma.'1exta,. : IA.n e. ?" tu~ua e a". l'llen nR'"tlli;~ S . t"'d'f' .' _pl·.-testacpntra a.ne"at;l'a.·do cl.a Pa~ "
feIra, ..cometeu.,. "iol~ncfa~de,'!'!cllUr I,e ... 08 pl'e,luf~os,fol'am ,tito, cala,m1~I1- .," <..' ...'. . '... 7.md~. h!es.· nê~segoÚ~no 'l!;~o:(j""';
fl!I portões· ila fébrica. Qnerem· ,ob:'I-r60S que lltl! ~ua St\n~ldMe' ,0 paI",.' "Nr.o ,pco.!,;(I conc:ol:dp.l·, eo01'~- mico. ·/1!;~.'se 'O:Il"~"M' 'cltlplo,-·~et..;eF,o
!!III', 'llItecelões ·lbtrabl1il:l.r'OOmqllll.r'I·1·1):'0IV~~:,.eo~ltt~lbuir" J*l'a"rnlnQur ....'. ..y~-.,,, ,-·l~tllt, f'(',R1~l:l'''I'P~' ..m. tf.~e:t't'~no· b'fl'<'r!lte;·rÓ h~ U1'Ja rM.HClzi!ú'
~ro, t.,fortlS c&d.. ,um,' .0 ,inl·tl· de,' trêl,' ..tl'l\i~u'''. elas. POJlu,llçees,. remetendo :- "1lI;l~ se,. m&tl~os ·1lE- dp.so:,: n!,m,·a. td;Jeat;;!o .nem 1l.1I:1':eut~u;'..

, " ...
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Cear",

Mal·anhão.-:. -

RIo Qrande dO 'Norte:

JeaMl'1'elre ·-Rim.
Xavier.Feml\'%ldea- PIP.

Armando Monteiro'-FSD~
Dlls Llns - ·UDN.:

Etelvlno Lins - FStI"
JolioCleofas ,... UDN.·

Josué .deCastr.o - FTB•.

LamartlneTavora -·PTB.

Petronllo 5antacruz - PSD.

Alagoas:

Abl'ahfío Moura - PSP •.'

AJoYBioNonô - PTB.
Medeiros Neto- PSl),

Segismundo Andrade -trDN...

;!er/llpe:

Arnaldo Garcez - PoSD.

Lourival Batista.' - VDN...

Bahia:

Alaim Mello - PTB.

Aloysio' de Castro -PSI>. ,

Ant6nlc FI~aga - P~,

Clemens Sampaio - P:rS.·
Dantas Júnior - tl'DN;
;Edgard Pereira - PSD•
Edvaldo FlOres -'ODN"
.Hélio C~.ba1 -P5D.

Hélio Machado - PDO,
HéUoRamos -PRo

Hertnógel1es Principe - fiSD.
Luiz Viana -trDN.

Osvaldo Blbeiro -PSD.
.Teódu1Ocle Albuquerque -P••

Vasco Ff1ho - ll'bN.
wa:d.irpires - PSD•.

.J:SPlr1to-Santo: ,
•Baguel1la Lellol - :vDN•

tllrcell Oardoso -1'80.
Napolelio p'ontenelle._ ~SD.

OswaldO zanello ~ FRP.

lUode Janeiro:

Afgnio-;Oe1llo' -1"8D.

]ioca;puva.cunha - iPTS.

DomlngOl Velasco -P8B.

E4Ubert9de Oaatro- 'UD~.

palvaMUD1Z '-P'l'B. 

'MarloT.amborlndeill, -FSD.

loIoacyr Azevedo - 'SD.
ft&1J!~do Padilha -t1J)N.

Saturnlno Braga - P8D.

''1'en6rloCavllleantl' - t1D5.

J)latrlto Jlleder~;'

CardOlO 'de Neneze'··- lJDN., . , .
Oarloa Lacer.cla.:.. Drm.
'Ohalas '1're1tu - 1'8' ,'
Qurle.1 dOAlllllrai.";';_;

·t1Imilton1'lOiDetra -tiDH.
~S:auer- P'l'B.

. :Kir1OXlrtllll - "UDIf•.

Nelacin·· 'Q&\'Deh'Õ-:-'IP8D. '.
W'l_.r;~é,!,·.~ ~:.

AI~mando ,Carneiro - PS1)_
Deodoro de 'Mendon~a - :P5P•
Ferro Oosta- :tiDN.-

oabriel -Hermes - UDN,

Ada.hi1 BlUl'e.to -l1DN.,
Euclidea Wicar - "PSD'
ExPeCi1to l4Ichaclo ~ .PBD•.
"urtaQOrLe1te.:.. .~.

)4artlJla :Ro4r1illlll - ESD,

Mo.·elraei& 1\OCha - 'PR•.
Leio ·81l1n11s10 ~ \t1DN•
'Paulo 'êal·aza:te-1TDR.

Piauia

D1rnG ?.h'ea -PSD•
José Clndido - UDN.

.Laurentino Pereira - 1'81).
MUtoD BrandilO - 1'Sl",

:Bfl;~tolomeu Ribeiro - F6D,

Cid car~a1ho, - :PSI>.
':He1ll'ique'Ll1 Baque - ~SP,

JOBé ~arney - ,trDN,
L1ster.C'aldas ,-:- PSD.
:Newton.Belo - 'PSD.
aena,tot.=er - PSD.

l'&Uiba:

DrlultD'JlaD)' .' - .1'$0.
J&Ddul.carDe1ro- J:!BrI; .

Joi. 'UrIUlD- VOR.
Raul de Góea - PTB~,

encontram V~ no govêrno -do Sr, O.,.. C.rJol l.acerll4 - E',(aJn- de sacar sôbre o futuro, nio pode
Ju.soellno Kubit.schek de Oliveira, mente. A13enlllfolgoque VOSK- Ex- ria ,deixar .de liIoCOl'rer ,jjdses ütuc1al1-
(Mui~ bem: muito Mm. Palmas) .cel~ncia. boje .desminta 0'1" na t

época -'- naturalmente todos es," _oos tes, polsna ua.11dade de es udantas e
O SR. FERNANDO FERRMU: sujeítos a isso _ não dssmcriuu. delegisla.dor,tenh'Jo de~er .desl>l1-

.' '.':."~ldente. peçO .a pr.l.wr~ Foi '1'.á multo tempo, quando S..a dll.l'izar-me com 'ês.,es 'moços·,e ·com
p.a:..a UIt'.3. ;C'O'IU\lmC<l.o''', Excelência tomou posse essas meninas que vieram ·batel' .U

, portas ;da Oàmara -dos Deputaclos •
. O SR. PRESIDENTE: ' O ..sn, ~NAK')O n~RA.RI - M s G v'~no está. atento tomá

_ Tem a palavra o nobre D~PU.í;J.::lo: v. Ex',~ nao . es;:'I I;,;nb;·ado.. ~.!ve I9.S" ~evi~lls °P~ovidênclas 'e -e'stalllos
(corno líd·er). I'0portumdade. de fa.,,~, declarações Icer,tos .de.que hoje o assunto !iclIorá.

1

'Cl>."l'Tcssas ·a êsse respeito, Wdasas f' ·tl t· l'd' '. '(.11 ·t
10 SR, FEP~ANDO FERRA.'U:. v~zes que ful'inte.rro::;ado por jorna- . ce mi vaJ.Uen e zeso VlO~ . UI o

_ _ listas nesta oasa ou fOl'Rdela bem; mu·,to beln. l-'al-mas).
- (P.ara lima comun!caça'J) - 'Sr, : ' . . • I
Pr.:.;;.,d~n,e, exce~Lladas .a,s ag,Q..."~ i O Sr. Carlos r,acerda - Re~o;ho 'I O SR. PRESIDENTE:
qua o nustre Ltd,er C,arlos ·'"J.c~l'ch "comgl'alld~ pr,ll.Ze.· a w!or'-aa~:~oque

encereça ao Cio~êl'lJo, com as qtrais IV, Ex, ~ nos dá de que .0 Sr, 'lVLi- I Está 1Iodoo tempo .destlnllclo ao'
não posso cenccrdar, aceito o relatv Inlstro.". . . cU t ..
.que acabe. doe flrozer .S. Exilo. .... exiJe ea e.

,. 0 sn. FE?N.\ZOQ :rz:RA.:"I - ai' >. O ,-, cl Di
Apenas,Sr.. Presidente, e!?-' '~lpD. '0 .assunto já. está. .superadc, IV .sepassar... z..em. o: 11'.

tese algu~ el', podería oSohda'''l~;ê;''- 'I - , .o: COMPARECEM MAIS OS :SRS
me 11 crrtíca tão contundente. •..m O Sr. Carlos Lacerda - ... já fez,
Pl-,,,:.u.. :1;:0 lõ,:;.:;r, - :;2,0 '~.' c;::::tv uue ,o lseu ap;'&lc1:lE."J.c1"C. ,S,U.MIL .sem coDh~- i l-oX.man,do EOJlem.berg'..
5r. Ministro da Agl'icultura ce te- cernada. ,mas hojeéenteoclido -em I -Ary 'fitombo. '.
%lha mami:<.stado nos. termos referl- couveologíe e er&1car:\lalholog.a,So I . ' . "-

.1Ioo pelo "'ld~I· uoemsta. não .enteIlde de como manter em, . ~len~es Gon\lalves.,
,O sr. C:ll'las [.accrda - V. _1xa. f'unclonarnento a Universidade Rurlll Sala BramI,

está. retlficandD O -Globo. Li u ,de-! do Brasil. . .
~lal'''0io deS. Exa,a. ·-ês.;;e;Ol'~laL I O SR. FERNANDO FERRARI..... Ant6nio Baby.

O SR. FE?,NANDO FERRAR! -- ISr. Presicbnt~, .deíxo o nobre ,colega :Affiàzonas:
l·ao acrednar,c, Sr. P1'c;idoent':!. ·Cjue lapartear como bem quíser , SUa 'Ex-

. \<0.:1. l'.L~m5Ll'O CúJo~~"e~sc,",,6a "J~Ú!LL, icelênCla tem sua .?pjnlão. n6stemos Al'thur, Virgílio _ PTE,
,<Ia verberar 3 -conduta -de um~eu I anOSSll, E...idelVcmer.~c. n::o 'vou
:colega, publicamente, perc.ute ·tIS C.b-; alterar séus conceitos, nem Sua, Ex-Ferell'a -da Sil'la -'- PSD, .

.:tlldo.n-:;.s.. .Icelência poderá Cel'tf\mcnte alterar
.Q'lel·ocl'êr -'- eaqw.oob-e ·0 ,1;1'0- ,03 UOSSOS.

pe.5.o .do. L.i\l"j' ÇlluvaL,ilCó.l:Clll,. C"1n I Dizia que esta manhã o lIustre Mi·
.0''1"-7'', "-l:J.Ll~lve~n:: 'o~olidamae\:l(I, - n1stro Mário Meneghetl e eu entra
'J~e"zea.u;-..:n~e, o~ ~.~~,~~lltes;~~ PO-lmosjul1t"s T'O g~hlnete do ,titular d."1.
."'~I.~o.I.""'Pc"'"1. ~lZ.l~4U U"la, no IPasta ,da F~.zP,"ldn.o Sr. "Lucas Lo-
meu cntmaer, -·e aqUi fsolo 'COln".1 'S""'i li t . t d
~~~_'':~uGi' e .~ambzm ur~t :pou~ ~~m~ i!'es. . -x.·, m~(a amente" iDo~:'le.
'e.'itudanCô:! _. em pl':;tcsta.r ,pc;l()~, durou :que tomaria as .p:ovld.nc,:.u
melos 'co=o flieram. Ia respeito. Ap~nas o saldo anterior

,'_ .Amc1ahli. poucos msta.'1t.es.q'lan- da v,!lrba rôra todo consumido, E (l

.(1:0. r~'~,~:Ji, a' 'cc:n~ão ...'e 6i·f.\'.t.Stt.;';;~! soluça0 qLi2 e!lcon~'arat .deD.o~s de
1.j;.-.e. cp;)l',unjd;:d~de ·c!J.Zsr ...o .'.<ou :conversar, hã. dl:i.s com o Mmistro
,pr<;;;;aen1ie: '- No' ·iti~a.r devncês ,da AlUlcnllturl\,el.'i\ lanteclpar dols 'ou
eu. 'tilria .ome.;'-!Io. :t:l:lli,{) n:;;;:~· :qi:" t:·:s (1'loMclmos ela verba. or~amell

:voc~ estão aglnuo'pRc1f1ca·e, ..,,'(lel- it~.rja dêste ano. para quc o restah-
--a:mueote, ll,:mdo Uffi:l. :.ltIl.-pr:wll d~ rante dos 'estud2"nt~s fôsse atendido
unw.o,e ·doe .cc.:lpreoll'iio C!OO ·;)~r:ble· c /lsses ·ponresl'1o"as e,essas ':menlnas

..lll3.li do e<itudante ;bll2SUolro. .:não 1!\c:lsse!'l 11l"'lssf'ttl . refeI0~.o.
Hoje; pelambr.llã,. 'tã-() 'Iogo w:m:j IImediatamente - ·e tive .enseJo de

caul1"~=-ento, ..P~I06 .. jornaL;. da ."I:e- 'I.'asslstl~ O fato- O !5r. 1o.~lnlstro da
-ve e ao conhecer e procedência 'das iFazenoa .deu 'lnstru~oes .ao Diretor
lJ;"v.ncl1caç5-coS ·estud9.mi':,· proct!~nl o IGer:t1. ~utor Co~a, par~,. se. _fazer

. eminen';,e Ministro .Lucl'.S ·LoP"d.JIl.IO R(!I:l.!'1ento de três d110decunos;
na ant:l·sala lio i;'lbin.ete .encamr'wa f~p'!"'as lleatrasou \umpouca o·expe

".0, . ~\ornls.t"r() Mario 1\-.1en.egil-etti, ll.t.<:ntO '.\'dll"J1te,por."ueo. 'MinlstérlO'à., Agrl
.àl 'questões ·de· SUa. -po.sta. . 'Cllltw:a pteclsal'ill requerer o alilan-

O Sr. Cal'ZosLacerda _ llllI:eMi. tamento d6sses dll0~él1lmO!. A. -pro
J1~'Ol'O Ma,'lo M:ene:;nettl é aqu:He 'e !Vld~c'll fol,tl)mad~ h6. -poucas bora~
quem .V, Eu; ci1aBe que nioa..s. '\e ~nda agora. M cinco minutos, 11
tin!jü:&, um. "'pé "lie 'carVálh.o .de \I,m Igual p~r,e., o D.lr.e,tor~aeral,da Fazen-.

:pé de couve?'(RisOI 'lhe -. 1';;' me 'Informou ·que &Cll-
'bll'/a de eher:ar .8() Beugl1blnete Dfi-

O SR. I<'ERNANDO. 'FERRARL -cio do 'Minls+.érlodn. AgricUltura 1'e
V. E:v... ,s;:he ,~ti-elte.m·:mte .q:.:e :ql1lsltando tr~B mllN!es decl'uzell'Os,
nunc<lo l:.ouve a expressão, Jne.smo Tererentesa três·d.uod6clmoB. Essa
.Jl:Irque nao e. pronunciei. se t!Y-CS5e lmllortãnch !lOmO llml'ftllh~o dc
prof"rldo tal expressão, .é ,evltl'!'llt,e .oruzelros de -verbas atraslldas, 1'':I1a-

. que eu a. renf\rmp.ria aqui. '0' 'tvIt·tlv~. 1\ fornecimentos feltns .&Oce,
.n!.s'ro M-en·~3'hettl· é· ·um bOmemj,l- taurllnte .da.·Cooperlltlova.de Estudan
te;:.'::?nt~. ·lú~ido. calls.z. Embora' 'iâo. tes da Escoh de.."~grono~la 'do qlti

,tlve&e, no Inicio, =a grande 1)ra'\\ca lmnctro .47s~i10 'ainda Ihooe :coloca
. t!a'i r:u~~~. da 'Ql;ricultura•.c1e'M-doQ '/I. diSJl0slç§o da De'ellacla de
~tos mini~Cer\ais" r::t'nllc~tl. 'sua NiterM, .

. ':ilIlP:c:daàe, 11 h~!iCr~ellelâllde .nW3: I AsSim, acredtto 'que O, .Problema
mo da. sua lntf')J.,<:I'.C.3, :p6de ·110 :li 'lre 'l.estA. resolvido . .EvIdentemente -se
cdê-los todos ràlpid'lmmt.e, 1Il 'Mje, ~ , . Ô! 'f . d'
:ema a.~lotjmoR 110 00110 clo ~rli-l'), têssidinhelro o. Or -pOSto 1& ÜllO:
,apruerrcasolur;õe8 ,/I, ·Illtqra, .de ·'.Im I.slr:.o . do .Tesourodo Estado,_ em 'Nl
'rrande Mi11,l.stl.·o.O .Sr: M(\1'lo .:Me. tteról. estarei. aqui 80.1~do. do Llder

·;~3hcttl.revelot1-6eem 'vel'dadel1m' Carlos r~\1.Cerda. como d'$se ,bâ 'OOU-,

".;, '=:Cl:U~:r~~mU:-~~~~~: ~:: ~erms~'6~~eslI.laos8u::t4.~~e.ç':i~
'mem àaltul'ac1as suas fun~.lles. 'Pedi mesmo ao Uderestudantll -nOB
•. ..'. ". .. '. • :tntormasse. ,ainda l1oje, se leS'" oficio

",,'.Q -sr. C!lrl08 Lacr:rda; - Pertníte-sa:lu·' ou n~o ido 'KaDinete ":1 '~nhor
m-e? . . 'Dtretor-Gera\'da 1":m!ntl~ 11'llO

.,.1..0 ,8ft. FERNANDO FERRARt - Delegado Fiicaldo Estado do alo. .
':,;·\HaD.llse.l.replUl. "~ expreali.o. . Essa a '1Ilform8~O -que Bostaria·de
• >; , O Sr. Carlos !Aczn';' _ Ele. 101 ltran.m\ltlr fazendo C'~ro li. teroelra

iptlblle.xd!& 'na épooa. 'ReCOlha. -Palm, PIl'te 4a ,In&e"en~o 40 -nobre Uder Pe-,--ibU,'00..'.
:'i~:;.desm,entldo . de .V, -ElCa. " Carlos. Lacer~I, . .u.....

~>;~~;o ;,~....~~AND211·1~:~a·I";::0' 1"..1 .evl~ente~IVsr·e';Pre~td~te. .• ,ue \ _BlmpirJo -'UD!f.
""'!. '''.. ' .... '.'S'!""'4ue '..__ ...u.. ~.~ .•~",(J ....ue, ,. ess 1,.38 ....e ~·,C!\:r "'.e.- , .
·~.'tJ".. dlI. ·0, ,paPe!,c,ll'rOla.. .'ftndo, 'memle 'lIue,:o TeIouro'twelllllt. A11lt1'adeLlma P11bO - •••
~,'~;\.,.'_: :', ,.r>.',. , . '. ',. •
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OSR,ARTUR VIRQfI.rO:

Aprovado.

O SR.F:ERNANiJO :FERRARI:

o SR. PPESIDENTE:

O SR, PRESIDENTE:

Sr, Presidente, peço a palavra.

. O SR. FERNANDO :FERRAIU:

OsSrs. que aprovem ° re~uerimen·
to. queiram ficam como estâo(Pau
sa) .

O SR. ABELARDO JUREMA
Multo obrigado a V, Ex~.

Sabia, Sr. Presldante, que. se co
meceí a falar em nome dos Deputados
que integram a bancuda du 1'al'ticlo
Social Democrático nesta Casa, .Iria
ter:o apo.o da bancada do Partido LI
bertador e da Uníâo Democrática Na
cional. uma vez que oel>-!::enaclor
Manoel veioso :B0rgesera flgul'''' ?"jJ"':U
d0S pa,'ti:1cs, pela sua. atu?çüo eiicien·
te, proba e. sobretudo, cheia de es·
plrlto público, em prol dos ínterêsses
e das causas. paraíbanas ,

Era o que tinha a dizer.
ôem. O orador é abraçado).

ralbana. seu nome- .ê reveraJC'IAJo
hoje' por toda' apB.l·al);)l/;,· 1'''''0& serví
ços quená prestado li Dossa W,ra e
pela.poslçft,o de relêvo em qUf slt:uou
nosso Estado I~O Senado da República.
de~934 a 1~37

OBr, .João Agripino - V, Ey.~ In
terpreta os sentimentos th.l ear-cada
udenMa e de Partido Libertador, nas
homenagens que presta ao ilustre ex
Senador. Ms.noeJ VelosoBorges, V,
Exo., fála, portanto, em. nome:' de .tôda

, a. .Pa~n.l~a,

VI

DIARIO DO CONORESSONACIONAl. (SeçlCl I)
_ &._ .. _"__ 2=_ ,"__ .. _,.l.

REQt."ERIMENTO

ORDEM DO. DIA

Aluizio Ferreira "- t'"1'.8.

R'lo Bl'II1lCO:

Acre.:

Rondônia:

IJr. Presidente:

o SR. PRESIDENTE:

, Anrapâ:

Amilcar Pereira - PSD,

o.SI\. PRJ::SIDENTE:

JOSé Gulomard - PSD.

Oscar 'passos - PTB.

Daniel I)1pp -P'I'B.
Fernando Ferrar! -P'l:S.
Glordano Alves "';'PTB •.

Joaquim Duval .:... PSD.

,Paulo Mlncarone -:.- PTB,

RaUl Pila - PL.
Ruy Ramos -I'TB.

ValélO de MagainneS - PSO. 
(143) •

A lista de presença acusa o compa
re~imtnto ae 222 c.,s. ~,llcl""

Va1.-se Pr.oceder. à votação da mf.
teria que se acha. .sóbre à. Mesa e 4a
constante daorcem do Dia.

Requeremos a Inserção, em ata' de
um voto ele proilmdo pezar pelo fale
cimento do ex-Senador Manoel Veloso
BOl'ges e que do voto da Câmara seja
dado cor..hecilllento· à. família enluta
da.

mala de duas centenas de locallda4es
cio Pals, para. coordenarem seus 110&
socíados em reuniões que bem retra.
tamo elevado s1!!nlflclldo.de .esplrl
tualldade que· vem presidindo tal ini
ciativa no decorrer dos anos.

Para justi!icarmnsa 'conslgnll.9ã'0
desca ereméríde nos anais desta Casa.
inclusive como uma profunda. vincu
lação à sua origem, nada melhor do
que repetirmos as palavras do Sena
uor Lira ao conceuuar a. CL.Sc~p.J.na

contábil e que assim se expressou.
numa das ocasiões em que, usando a
sua .tribuna parlamentar.', ínsístía
acerca das reformas indlspensá';els
nos serviços de contabilidade ,da.
trníãc: "A contabilidade é a fiel com
panheíra dos negócíos: registra o .pa
trímónto social: susculta-lhe o mOV1
monto; descreve-lhe o giro; grava~

lhe li. tpnsf01'l1.aci.o e evídencia-lhe
os resultados, Pre\'ine rlSCOS; acantela
p:'eJu;zo::; cst;mu!:l a expansão: evita
a imprnriêncla : impede li. ímprevísão;
penetra recõndítos: .revela confídên
.eías: pune o iiícito; exalta a Iísura;
denune.a a !!anánc.:.Ia: acouse.. â. n'j
presente e orienta. para o futuro. Nos

(J,luito livros,em comas em que se reflete, a
confiança inspira: e, nos balanços, em
que fala, a verdade aponta". '

Nt'.sLacullceiclia,,;'o .que tão bem.
uníversalíza o ccnteúdo da rJi3clpllna•..
também se retrata. o esfôrço constrn
tlvo .e a colaboração o~jetlva_dos con
taoüístas rrente a cz.da setor confiado
à. sua capacídade técnica,

~O!"sl~!'o, assim, a. passagcinrls ,:;
r,lla1sêstCl "Dia do Corlt.abllista'.' Ir- "

I

rnnnando-mo espí:,ftllaj!"l1ente a todos 
os contabilistas br~sneiros;'no.s QUais....'.~.·: ..•·.
me consíd-ro profllnó2mentevincula- "
do. quer como portador 'da mesma.".'
.C111a1J1"lC~/·~'.'" nl'On~sjm!.al.''~IH-,"" por,'

Hil Aôbrell mesa' o. vou SUbmeter a Tem a palavra', nnobre DJputndo, conservar ccmt-o (lq sentimentos de:', .
vetos o liegltntl)' • efetiva amizade !J'~~!lI~.da tleschos'-

ban~os escolares na cidade de Sant!t:' '
M~rlD., -no meu. E.tado,onde Inicial

Sr. ,Presidente, permita-ma ,V.. Exª !}"lS. estudos técnicos, ~~ntiInentos ês-
apenas..um. minuto: [,es .CO!!tl!1U~.dOS ~ am.lld9;d!,s nos 00.'1-

cos scadémícos a', PCl'1t1.flclt\ U"jve.~

Gostarla,lÍos têrmos da RegimerrtD, 1·;id9.do:! Ca.tólica.' do P.io Gra'lde tio
de envi:.l' il.!Y.iesa, p::u'a que v. :H:x-,; [S\ll, onde conclui a primeir:! ete:pa da'
o tenha como lido, dlSCl1:'SO refereme 'mmJ~a fo=a~ão l:lte!~ctual."
&0 Die, do OOIltabllLs ta, que trans
correu na sel:ta·feira liltinlR. Peet!
ria. a' V •. EX;;', nos. t~mlOs l'eglmentais,
o mandasse publica., tOO1a:lao-o como 1?'!nh01' PresiC:~nt" pe"o a palan&

Sala. das Sessões, 27 do' abril de lido. ' :pela ordem, -."
1959. - Ol'ador: Abelardo Jurema. - . . ~~ - ' :
DTault Er-nanl, ...., Raul àe UÓGs.- O .SR. PRol.::;ID..,NTE lRa~e,;'11 O SR..PRJ':,SrDEi'-T·E'.
Abelardo' Jurema, ';';" Humberto Llll'r~ Mazzllll) - A "\~esa llé,'Uarda ti V••::'fI ' -,
na.- Jánduhy Carneiro. _ Domin~ do texto a que V. ,Ex:) .se refere.
g0,8 Velasco•. ....: Auréllo ,Vtanna. _ O SR. FERNANDO FERRARl ""'1 Tem a pal:l.\'l'a o nobre DeputadCl.
Moacyr 'lzevedo.... Mauro. flll;z;efra, Multo obrigado. (MUlto bem). '
- Alulzto .. Alves. - Cameiro ae L01}o· .' .' ",.,1 O SR, ARTUR VIRGíLIO:
la.- E)lasAdaime•. _lIrárIO Mo.rt!m, O SR. FERNANDO FERRAJ ...I: en-
_ ce~ar .prieto. _ Joaquim, Rr.mos, VIa ll.' "'...esa par,:s:.r l:Ia"o como 'liáO,' (Para uma" Questão de ordem. Sem.
- Jo:ge. t:e Lima. .. . o segUinte cll.sCUiso·ire:.-uão Iro 0,,,,"01'),' Sl', Presidente

o SR. ABELARDO .rt1REMA-' ·~TrD.uscorre, 'hoje, mais Um "D~:l. :no êl!!. jlJ do m~s C,"'l'eme,' soliCiteI
. ,.. .,', . ' do Contabilista". / ,a 1'8, ;'l1:1 p"ra lei am,,~' Cjues;'ão de

Sr. Presidente, Peco' 11 palavra pa.ra '. '. .' . . . !ordem e V, Ex'. de aC~;'do com 11
encaminhara .yotaçâo.preC.::il\mentc. lia. 32 anos, na ~,\pltal. ique prec" ••ua o Regimento SQUc:l-

• paUlista, ao eI:aseJo de uma. lIo..1~r.,,- ,tou-me citasse o te:>.o regimerital 'em
O SR. PRESIDENTE. . gem que lhe era prestada pelos can-j que. me baseava para' p~dU' in 'er

..' . '.' '. tablllstas daquele Estado, o ent:.iO S~~ "eta~~ '. ~ . 11.. ...., ••
'I'e~, a palll.vra o, nobre Deputac1o. naaOl' Pawo 103'1'1\, elnllC10naCins pí (1\,3 fãs e ._0, ou a. provldenc.a qued~e-
O .BR.AIELARDOJUREalA: demolllitraçO~S ele elevaelo 5ignificacloIa ~cc~~/,~~a,v pr~~~e~e,. aca.e1

deollOrdençao de classe que llS. seus f' '. ',llõlClO (lI!
. (Para eneantill~a.ralJotaç40 -Sem colegas.contablllstas comoêle', positi- az;rll)-lSO d~ palavr~.c~vel-me 1Ul.t1
rmsao do orl!40r) ....,Sr.• ,J'res1dente, vavam ao' ellllejo daquela reuni/l.o, a .~ üeraçao à: V••~,. . .
os Deputados' paraibanos, .pe111 ·1Jl1l.ha prop(ls que a tLalil'dc 2ôI ae ;lUII, pa-- A....>ntece, por~m, que, passei. a ,'0
voz, prestam homenagem póstuma ao ~'ásse daquele ano de 1929 em diante, servar ~ comportamento da. l\lesll.
lndustrlal Manoel Veloso Borges,oD~a ser um mo.rco .anual de.congl'lIça~ em relaJao a outros 'col~gas qL1e, pe~,'
tem .falecido e pertencente a· tra.dléla. .mento igual. Lançada elU tCl'l"'UC ~e',. dlam a; palavl'aa .. partir OCS3l', dia,
na! 1:lW'Iilla àe meu Estado. tU a proposta daquele h"omeril. públlco para o 'mesmo tlJn, everlflque.l ·lua

. . . ...• '. :para1llano' que ,por ma1s de. um .de. não se apllcara em· relação. "-4ttl
O industrial. Manoel V~lOlloBor..C3 cênlo Inteirou uma dllSCasas do 'nos. emlnentea Coleg'~~ o mesmo .dmpl.lsJ~ ..

plantou,emrJ(lssa terra., as basês da soCongres.so Nacional, desenvolveram- LlV°trtã~t1'aS.gentemente "PllcaQo~"
1ndü8trlllode tEcido, colll.borando,1lml ,se...de'anopa~l'l1O. e,1nlnterru ta.

con
a . • ,' .. ", ."

dúVida., r.o aesE>DvolVimento,e-,no,pro- mente. os esforçoij'detod08os :on- Correndo,as vistas sObreoOlário'
gresso .de no.ssa, regl~o.Sen&dor'em ·tabl1Jatllll. brllll1lelros ·para. empreata-. do Congresso,. s6 .. ~eparel. com' UIIl
1934 e e.n . \93'1, prestoutaml1ém,àrem, 10' transcur50., dêate.dla,. quels Deputado, o ,Sr. Aurelio, .vianna, cum
nepUbI1Co.. a r.clabo.raoAo desua..lnt."~Slg....nlf.lcado presente ,à lO1enidade. d.e..~dorrls'oro50' c1~-texto .rei.lment.al' i}
Ulltn.Dia, de ~eu esplrlto.públ1ec. od~que se originou. ., lA°te!'dIPor,outro. lad(l, q~le, d~ dia',,'
sua cl\.....'ldad~ 'de Inlclatlva ' .... . ". ' . ~ a.o, 11 23. 011 S1~. Deputad"s, Car. ,"
. . ..-- "":,,, ,. '.' A8~lm,neste dla •. assinalando o ca~ 1011 Lacerda' e Joflo _o\grlp1ng Jevali-;

11'01· o Senador Ma~oel Veloso BoI'· ,lendl\rJo mala um 26 deabrU. coor.de- taram. questAo. de ordem.em, C'1t1Z' ::
1ft! uma da~8randestl;tll'l\.!'"i1aIn~nt\m-se todas asentldacleaassoclatl- lniclalmellte,o texto em q~.a~p.- ."
d"'tr1a,da econom1a e. d. fal1'1llil"a~ VII doa contabUlatu, aodladaa:eDl ravam. ,Certa 1e1ta, ~8r. J,)eputa.up,

Wilson Fadul

ParanA:

Jorge de Lima - P'I'B.'
Miguel Buttara ... PTS.
MunhOz. da Rocha - PR., ,
PUnlo Salgado - PRP~

Nogueira da Gama - PTB.

Nogueira de Rezende - pa.
Oscar corrêa - UDN.

Ovldlo de Abreu- PSD.

Ozanam Coelho - PSD.
Pinheiro chagas - PSD.

Ultimo de Carvalho - PSD.

~rlel Alvlm - PSD.

Bio paulo.

Arnaldo Cerdelra - PSP"
Amaral !'Urlan - PSD.

Baptl.eta'RlIIJlos ~ PTB.
Cunha Bueno' - PSD.

Derville Allegrettl - PRo;

Emlllo .Carlos ~ PTN.,

Ferreira. Martins '-PSP.

Hary .Normaton- PTN.,

José Menck - PDC"

LaUl'D crUz - t1DN.
Miguel, Leuzzl - PTN.
Nelson .Omegna.- PTB;
paulo de Tarso ~ ~.

Ullsses GultÍlarãcs7' PSI).

Waldemar pessoa";" pSB.

YUklsh1;ue Tamura .:.. P~.

Golu:

Mauro Teixeira. ....: PSD.

nesenlie Monteiro -'PTa, _.

wagner,Estellta - PSD.

Mato Gross):

Mmas Gerais:

IliJac Pinto ...., UDNo:

carlos Luz - PSD.

carlos MurlIo - PSD.

Celso Ilrant -PRo

Este~'es Rodrigues -' PR,

Gabriel Passos - UDN.
Geraldo MaScElr~nhas -'- PTB.

JOSé Arnaldo' - PRo
'JoSé Raimundo - PTI>.
Magalhães Pinto - UDN.
Milton Reis· _. PTB.

(30-7-959) •

santa Catarina:

AtWoPontana - PSC:

_ JoaqUim~'RamOS - PSC
Leno~var81B ... PSD.
wa~dérley Járilor ,.;, uDN.·

RtoGrande do Sul:'

Adyll0.Vlana...., P'1'B, '
~sarPr1étO ~ nu,

'coelho. de' SOuza --'PL.
cr~c, .de OIlVeil" - Y1'8,
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PSD.
P5D.·~ ,

"R1o de JaneIro:

BoeL\y,uva cetiM&: -: fTiI~;

Do111lnrOJi.. Veluco '.~ ..1'~", '.'

Abela.t'CIo Jurema
HumllertoLullena

.perna!1ÍbuC'Q:

Óél'Sldo aüedes:":' i'L.
Souto Me/ar - Pl'B.

AluizIo A1I'es -': ·t1DN,

Dja.lrnll-MariÍi!IO -'- TJON';
Tal'DJsio MtÍia .....;. UDN:

paraíba:

Costa .Lima - tlÜ!'T,

EdllS01LTavora :-,UDN•

Le,\\osallll>,al() - 'tiPN.

Rio GZ'ande,do N01't~:

:Amazonas.

Almino Afonso -;-.PsT.

ArthuI' Vlrglllo ....,.. PT13"

João \'elólll - P'l'B.

Deodol'O de Mel1~ol1qll - PBP.

G~brlel Hermes UON.

MIl.1'anhló:

Bartolomeu Ribéiro -'- PSD.'

Clodomlr Ml1et - PSP.

Henrique La l'lotl,ue. - PSP.

Nel\'a Morelra - PSP;,

Planl~

Clldênor Freitas -. PT3.

Dyrl10 PIres - PSD. ,

Lallrentlno Pel'elra r: PSD. 'i

Milton Brandão "':p'SP. '

Votal'am ~n.r Oi Ses'., DePlJle
tados:

Ceará:

AlallOM:

Abrah!4o'Moura _ PSP.
·Aurêlio. Vl.nnll ..;,. PSD;
C~~Io~,G~triêa' ""ÚriN: ,
Segwzlunóo AriJ,irade' - UJ)lf.
SoUza L~io' ....,.. psi.· . ,

~~SiPe:

A1TllBnclD' Rollemberg .~ 1'1\.
Lou,rlval Batista ....,..UDN; .

PassOs' PõrtO, - '[íON

Bahja:

AntôUIO Fraga PR.
C'lelnel14 6lUllJlalO '-na.
Eàl'aldo: ~1/jrCli·.:. 'UriN.,C:
Fernltnclo..Sal.ltllonria,~ !'T8;
Hélio Ramos ... PR,.

.LUiz Vlâna':":VDN:
T~ó4ulO: de Alj)uql.l~rque'·;;;';~

;!;SPflÓlto,slln~.O SR. PRESIDENTE:

Não hl1 Illlmero, .Vlil-ae p~o'Íe({"r·à
t'!hamada e conseqüente \'otaç/io no,
minaI. ..'

OISrs. nepntados· qll~ votarem a
fr.,;·or 1'1a urgência; l'esconderâo Sim ·e
Os que' votal'em contra respolldert,o
Nll.o,

,O' SR,]lEIV!·~ORErRA.:
(2,~ Secretário)',P'I'Ocede to CUllln ...C1u

nomln&l. • . ....

Responderam· ..à .. chamadanominrl
evoto.ram 1'7(; SI'S, DePutl1C1oa sei1ctc

.78 Slm~e,08~Tllo.

1!:sti . r.eJe1taão .oreque.rllne~to
Ul'gêncla.

. '-'.:'1

.'IO ••~. lO, •••••••••••••••••••••••••

Armando Falcão pediu a palavra pilota adequado do tempo, no Interêsse. elo clnquenta deputados, Assim, o plil~
levantar questão de. ordem e, nmt- traba1hl)parla.mel1tar. e meS1l1O da nirio lerã, sempre,' nesta hlpó
teu-se a comunicar à C~a que 011 interpretaçlo das. normas que resem tese, O juiz' da urgência. e ore-
Deputad03 da. Maioria deverIamvo- aIS atividades desta ca~a. quel'imentO podei" aer objeto de de-
tar "sim", ao que oSr, Deputada . Jlberaçllo do· 'plenArlo em presença
Carlos Lacerda retrucou dizendo Que' O dispositivo tem sempreapllcaçio, dessas hipóteses: caráter urgente

'os Deputados da OposiÇão votanam li a Mesa. nil.o pratlCl1parclalldl1de,. I1nte a situllçii.o de calamidade pú-
"não" • já sabiam que Iriam votar Ela utlllza, isto sim, o seu poder 'regi- bllca, quando a proposiçllo visa prol'
"não". Nesse mesmo dia, atntla;o mental' de policia, no qual vai buacar rogação de prazos .leRais a se finda
Sr. Deputado Carlos Lacerda pedia tantas vêzell mserumentos come o que rem, ou a adoção ou alteração deCl
a paJav·ra para outra. questão .de 01'- teve de ~mpregar na hipótese Ievan- nltiva de lei. pal'a aplical'-se em época
deme, sem citar qualquer dilipollltlVO tada por V, Exa. certa e próxima,
regimental, encaminhou um escrito a. O SR: ARTUR VIRGULO - se- As _demais hipóteses, quànto .. na-
Mesa, no di.. 15 de abrll, o Sr. D..pu- nhor Pl'esidente, pc~o . Inscrever-me turelB. urll'ente das proposl~ões, S90,
tado 1.;íCl0 H::'lIer .procedeu d~ 1.1le~1i1a.. \)al'a, na próxima sessão parBcrltlcar do item I 110 item X, tOdas pendentes I
~llllella e o SI', DePutad.o JUi:!0 Agri- decisão de V. Exa, do Iniciativa' do Poder Executivo.
pmo também;.no dia 17, os ollenh.n'es Assim. o Regimento reserva. no Item
Deputados Joao Pacheco, Neiva Mo- O SR: PRE8IDEKTE: XI, do artIgo 118, a ,oportunldaac I
reira e Liciu Rau~r procederam Inen- pua a Iniciativa dos Sr., Deputaco:"
tlcamente: no dl~ 20. rellUlionel os V, EJ(a. estâ. inscrito. desde que revestIda a provocação dQJ; I
51'S•. Deputados Mllrlo Ma.I'Uns e t-er- reqUisitos jã mencíenaeos. ' I
1I1lndo Ferral'!, no dia 22, 08 sermo- ',' .' , " - !
res carmeío O'Agostino. Llcia [ianer, O ~K. PRESIDE!'fTl;, A. Pr.esldênciaaclalece,uma vez:
Joaquim Duval, Dirno Pires; no l.\ia. . ~"Z tOdas. que osrequerlmentos que'
23. os Srs, l'tondon Pacheco. João' Está sôb~e a mesa um .1'equerimen- len~am à. Mesa nestas 'condlÇÕes de-,
Agtipino.Arruda' Câmara...1 to Cie ul'gêl1Cla de autorra do nOUl'e

l
vprlloser submetIdos ao plenário, jâ.

". D~pu,aCio m:ias Adaime,subscl'lto por agora co~entendlmento mais amplo
O.. SR.• PRESIDENTE (R:l.nle,'1 Mal"- I.mals 54...51'5 ' . D~I'Ui;a.C1os nos seilUimeSI Ga questlio que c.he..gou .a. ter Inter-Illlll) _ Pediria li. V, E1I.~ enuncíasse tênues: ' pretação . restrita. de que ao plenlÁrlll I

a questão de ordem. PO\' Isso Que ja."'. . seria. deteso deliberar llO~re.a mate- I
expirou o tempo 11al'a lIUIl tuuda- Senhor. Presidente. ria constante da pl'lmell'a p~·rte elo
mentaçãc. . ~_ Nos têrmos do I1l'tigo 1,,6, p:lrágl'a- , It~1J! XI. ou seja, apenas c{üamlda~e I

O S.. ARTHU" VIRGILI0 ~. . lo lilUCO lU rnlluel'emo~ u..·g~l1cia I pub,lca, e· que, nos demais casos, n...o I
. .", . '''''. - ""s' . '. .' '. w , "3" 5" . I' serJa o plenárlo o Juiz dessa COII-'

tavlI mesmo runuamencando, com ~,<.t IlJl1rll, o J:'roJe.o I!'~ .'.0.0...- I. . ..venlênci.a'. I
clta~ão, para, atinaI, pedirá Mest\, • sal~C\as 8esso;s. em:-.,o de ma~~o. . . .
afim ele 'tirar uúvídas que pa.ram no ele 1909. - EtlCUl ,1(la.l/'c, - Aal( li A. interpretacão <:!~. Mesa é no sen- I
meu espírrto, a Intet:prei;açJ.odó i j~ I Heillbrll'/l. - Lyctü ltCfll.er. -, Bo· ,tlelo de que t!ldas p~ hitJóte~~~ Pl'e-!
'(io ar" 8.4 '.do nO\.'1I •.~egul1e•..nto, q~le. cQV"'~a (,,'1' I.:lla, - J3eIl1a.m'.m.. l' li,' ~111'VIst,~ s no. Ite.nt XI ea.tão S.Ujel.ta5 li.dl~ o so~uinte' . : - flulIllJer,o Luce/la. - E/OII DU"".dellbera~lIo do plenãl'lo, deMe que ú

• '" , ! _ 41Jelal'do Jurel/la. - Df,utei ck Jn~t1'umento de proi'ocnç~o venha
, . "se. o Deputado. não. mtlicar A..nurade. - ;;'enlund.o Santcl1la • .- formalizado nD~ moldeI> do artigo 158,
'Inl(l1aJllu:llte as dl:>pOluc;oell "rn IR,,'Jdol~ Pacheco. - Pedro Aht.xo, - Item.III,járeferidO, ". '
que ass~ntD. a questáo.:le oJl·dem. Jose H ulIIoel'to, - 2'ar80·Dutra. - I
enunciando-I1:>, o i'resil1eme 0.0 INe/so/l Monteil'o. - \l1I3COllCeiQ.I·~om êstes f!1r,dnmentos: valaer

, J;~"nli;il'á. G. lia. continua~ão na trI.·_. ·1.7'MI·~J. _ .Afonso C~L30, . - ·ultimu.. pOsto. em· \'0.ta.ÇllO o. l,eqUl!I.'lme.Dto d.e
buna e deterll1ina1á a .JJl:c,usilO 'àe (.'/11'/l"1I'0, - PalhO SaTasate. - Ilu,taria do nobre Deputac!o_ Elias
(\a. a.ta, dllS palav('lls por éle"pl'O- ! Jose Gu..iOlllllrd. _ Josue ,de ·(J"IiCl'O. Aa..'lime, de urgência para o pl'ojelo
nuncl.adas". . .'. 1_ Xavier .Fentrmdes.- V,clor isSle!... In..??30.4!'nno.s têrmos do I1rtlgo J56,

. . _ A.urelio· ViaILna, _Ramol1 d.e Od- parlllflofo .... , do Regimento.. "
ReseJ,o s~?er. ~~" .Prej)~ente, sel/Jl::ito.. _ A.TII P/tombo. _1);II'illlI. 2sse projeto lIutorl7.a 11 imPOl't~r:ão

ê~.~ disp~s'.Giv0rcuJa aphcllçao J" so- ilta'ilOJ1,o. _ Anllio. Rocha. -: Meu- de nlsqulnaft IIIlr!colo.s pelos 113"l'i.'
ftl e ~ca.el. a.cança. todos os .);ma- de. ae MOi'aia, , - PaUtO Fretre,: clIItores re!)'lstl'aC:osllo Minlstérlocla
menta,es ou se foi invocado·. IP~lI:lS I Sald:mlla. Der;;,.- CrOétCll' de (lli. A'gricultura.; " _, ,
naquele lUa, contl'll o humilde ol'a- j.Veil'aó _ Waldir Stmoe$, - O,9tI'l.IlOOI '
dor 9ue nestemomellto, leva!lta a. Za1lello. _ Ollteira Franco, - Al'nô Em votação,
questão c1eo•..tl~m. Wu,lo bel/lI. .1.4.rm, ~ ll~lJe118 R.,angel: .. -. ! lIl'r.O. . Os Senhores que o oprovllm,Quel.·

OSR, PJll:SIDENTl:: . Pueb, - BI~nodlZ Sl!vt:~~. Va- ,ram flcRr como cstão.
, l;;r.o l'rJaga.tlures, - 8enea••o.Vaz,-

(Ranifll'Í l.lD.~zillíi _ A questão de. ('U4eM1' Freitas. - FerroC08tll,.-:: (PttU811!.
ol'dem sllSc,ladl\ p~Jo MiJ,'e Oepu.u(Jo: "eólill/o Albuquerque•. - BQdaro J ..- ReJeitl1do
.Artu~ Vlr~i1to PO(.~ desde 10:N 8e,'.re-l j".or, - Sa!aBrlJllt. - ..sout.o .Mal~l·. '
so,vida ~om funda.mento na tl'adição - C:elao Prieto, - Florl.ceno. paJxlIo.
da. Casa. 1_ Adet'n~ar Caryalllo. - Arruda ..t::u· O SR. ELiAS ADA~ME:

lIL~l'a - Plinio SaZllo4o, - Catlltr.ro
Efetivamente, /) dl5I1ositivore~lmen- de' Lóyola -osmar GIlMa.- AL- (Pela ordem) recauer' "<!rlflcaç~o da

hl 6.c:l\ro•. iU5()ti~máve!. e li me~a: mino A/o';"co, _ H~lioMac'UlIfo. vota~áo.
tem, s~mp.'e qu~ nece3lirlo, 1nvatlll- O requerImento acha-se, ·port'lnto,
velnlente 3x;gldo o. seu CltUlprimento, 'de aCOrdo.com o que prcceltl.l11. a, ~r-I O .SIt. PR~SJD.E!fTB:
Asslm o faz Quando se tratlJcle mstá- LillO 1581tenl 111, ou seja: '1. PI!ÇO que se levante os Srs Deo:"
rlll que está. 'scndo obje~o d. questões t' ., I' t~dft~" ue ...-.a.. I .m ",,<'1 '.<.1
ele .o.-dens .Im!).er.atíves, ou seja, qu...nn- "O requerimento dc ur~enc." -~. Q . ,.09.ln li .ve.·...caçoio
do 11 nl~t=:·ja Já..~e ~cha!>ost!1 110 1I1e- (al'tig0118, n.9 XI) .60men.e p~- jPausal. . ,
n. h'.J.'.l>' .C.!)!l.l. O.. c.Onh.. ec.i.me.n.to .ab.soluto I. derá ser ,submetido .6.. de.. l!bera~:..o' Est' COllee.dlda.d~ todor. os (I"l~t\v!)s lll\e vls~m " "~l' do plenálio se tõr ap.esentado... '.
s'c'lnr.?dos pelos senhores deputados' Vai-se proceder &vcriflc-"'t'll(l;
A.1t!-ores d:!3sa:;· ,uest5es. Nestes .casos'. • •••• i.~._ •. ~ ....•.. lo •• ~ •••••••• ti

á eleve:' d'lPresidêncla eX!~\r se cum-I ,............... 'Procedendo-se ilv.erlrleaçllci" pai'
prl\ o R"~hnel'l.to, menos l)a~a se es- U! _por clnqilenta. deP\1- bancadas.. reconhece-se terem i'ot&,10
Cl11I:.c.~d() q~lP. .)al·a infoemaf o.'pIe- tlidOll,'~ a faVOr .88 Srll;.Deputados econtl'a'
·t1~\'1() clo\ clm~t\'lICllll, d.. dl~OI!lllna do 24 total llD.:çam o preslc1el1te.. l11,
r.etnefnla .,lIP vai ser obJeto.de decl-. O art~o 118 estabelece: O SR, PREsrDENTE:
S30 p~'il. Mesa.' ~ser;1ourientes oa proJetob

""l,~~!es jtclere~ 111\0. 'to El::o. m.'''_ jiõbre:
efo;".ou.- ,Jorém, levantal'am. questõ~s I' ••• lo••••• '••••••••-.·••••• 1 ••••••••••

d~ or".~~~ ""I'~. t!·s.tal' de m!\t&~l'l ~ lI'·
d~ ""'1 o,ncl!l,1'nento. e nâ.o se tOl'nW3I
inftttL'o . es~'!ll'ec!mentl). pOI' ~,·E:>:l\S..
tra"'~ "'. nlme'_lm"o~t.R. é1,.eri!lcar. a! ••. a"' .••••• '" I • Ii .'•• 'I' •••• I"

lnutllldH,~e c'h~ ·l\llllct\'l;:'1 de d!slIbsi-, XI .... reconhecidos, por del1be-
tlvos, b\'~,,(l~ o Prp.s!<"~rlte. tem em ração do plenário, de caráter U\'-
'I1~t". a'jt,c1nll"lt d<1stra1)lllhos,S'l1)e sente ante a sltua.çiío d,a calamt-

·V. ~8., 1l'1'l P._ 1\1I.stó.~ (l. ordem vi. dade pública e· os que visem "
s"m lt I,,·o.rpr"t,a~õ(l do Re3lmp.ntoe prOITOgaçl1o de prazos legala a ae

:\. '. (11\5 d.1iv1(l~,.' ·l1Ucposs9.mser levanta- findarem, ou 11 adoÇão. ou altt-
,', dai nO·\t"ldll..... ento dos tt'ab Q1hCls par- ração, definitiva de lei para 'apll-
:;.,. ·1l\rt1""l','''~s,Orl1., Re ,em dadomomen- car-se em época certa e p~ó-

. tôo é ul:ll:.a· {"J)llcaçllo :lO, dl".l»05IU! 0 X1ma." /
:' rr~nl~nt'll I)nrll a 2larm?.I~t e :' Vê-se. portanto, na s1stemlitlcl1. do

. ordem do~ trtlbQ!hOs, - e em Regimento que entre as h1póte"e~ de
" .': ('....., 1111 "!":em,,lo citado por V, EIla,-I classlflCl1~ão de ttrgênc:la. existe ftQue.
- .,:. ~ d!!vel' da Mesai ~ v~:.~~é~~g~~t~~ I Ia objeto de dellberação do olenã 1'10

..:~~~et'Jt,{1I',.~ 'lI.,r~~en ,lJ,: ~lta.mento :~"is;1 por proYOÇ,açl\o de requerimento ".
$fJt~"~!~~~~>.~~f~ ,,v ap~~ ..t 11.' tI ~".... t.~ I

I.:·;;;,,~"·'._ .t ,'I



(-Pela G)rcLem)1'equer .",erHlca~G
da. 'IOtIlÇI1:>.

.O $a, ?ltESIDF..NTE - Peço .qve

I·S. 'levante"osS1's. De!lutae!os ,qae..
~o:am a v,erillca.~.ão. (pausa)

I Wl0 i:l.l c.onc.ec1idll•
, ~tá D.Prov~.doo -reouerimento
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'\
OSSl'B. -que :alJr~:n .queiram ficar-~

.comc "est~.o. lJ'r;;u~aJ

.A,~~o'''~,do

.Di"CU8l1ão .lÍnica .do p,.oieto !lfi
mero 4.;B35-A• .de lmiD, .·IJ·lle ,::;1iTt1ilr

,&61'1''<> o readust.a1l1~lltO· aut01l1#tl-
'.; .c~' ,élf!~ ./l.poscntllclorias -e~mlie.t

ccn~c:iid(M .prflDS Zm:titutoll',e
CaiJ:ll8..àe ÂpoJJBntti.(l.or.ia .e :P.tm
.Ilêe,q .é~ .S~'ri~r.C3 JiJJ'Eô'4ôti:<.> "0

:' n-iJ;·31méaio 40 ÁaltirJlJ t1e.DOntro~'
çiio.r1.og .tC(lural1.f;Js :l'.f.W!Js., e:~ .cu
,t;:as ~m";'cU1'cic.~; ':t@ag~:&:e'
rei! ·fLWflI:/ÍV,els .das .camiss1jl!~ .U

. ,C()nstl~71í(}ã.o e. .1tS'ti(}(I. Ftrltmna;"

t
U"/$.lll~{i'l 'Soaitt! ~ ,'l~o 1'1','
:Zliico. :Rc!ator -.S1'. :B11tt! .de 'Ci:m.

G .:11\. RES1JIl:fi~I .
: .Tem .a~~L'l''1'ao .s~. 1t.almundoPA•
,dllhs.. .

G.:A. ilAl'JlUJUlO', :,.mIIJIA:

1
:··:S:r:B:S:::~:oU.UbmeW

a ;y.otos o .1legUinte
j .;

REQIlERIl4Jl:Nro

, An1.5loRocha'- PSD.
')làtiro Tel:wll.'a,-PISD,

. ' , XatD'Oftll&O&

'.~ .Q1I~a.h~eti

. :Mendeli 'e.~:;3l1·"es - PSP. '
'Menezes cOl,tés-UD!'~:

~.MWueü - Pén~

~.,Willllllll, 1l',adu1 -I'TB.

~

~o Babf- JlTB.

:tit:arJo aames - .P.sD•

,saAta ·C&ta.l:ina:

,Jot\q_ aamei,...·PeJ'.

..'QlI&nde.dí1 :S1iI.

CeaIlfPrleto.- PTB.

'ClbVJs !'eat8na .- 'PSD .

'_1)anlêlPaTaeo - PeD.

JoaqlÍ1mnlWal- 'PED.

Vltdmo ,de ,Ct1J'\'slho - ,PSD.

São Paulo,

AmaTal1i't!r1r.m - p~

.ArnII1éIO ..'Cer.deira· - PSP.

:Emwo carlos -.PTN. .

.Nicolau 'ruma - ·UDN.
. ' -.J .

l'sc'heco ,c:m..vea '- P-BD•. ..
, Yuld&hlBue ''1'AD~ura - 'PBO.

'Gotáilf. '

1Illdaro Jl1n1or - pro•

Carlos1lll Lago .... l'ro. "
carlos :Luz - 1'50.
Carlos Murilo - PSD.
'Ce1so Brant- PR .
FriUlGaCnmpos -iPSD.
'oabriel passos - trDN.
Geraldo Mll.Scarerihas -PT.B.
Gu1lhelll$lOde 01lveira. - 1"60.

1IumbeJ.to .ReIB - ·P~.

JoSé Arnfildo - PRo
.José Bon±fâclo - UDN.
,Jg8[, lIwnll.:;),'tó. - DDN.
Jiláé RaImundo';" PTB.

ManoelAlmclda_ llISD.

'Nogueira da oQtuua - n.n.
• .,<'.

.NoSI;leirade Rezenc1e- m.
;, . .oscar .Oorrea- .tJD.N•

Cllzanam COe!bo - P.E:D;

i'edroAJetxo -l1DN.
, ;,

.i!inhe11'O 'c:b&gas- '1"SO •

OJARIO:DO CONCREsSo ,NACIO~AL ,(~ ,.J~
di ' :, .,xsa

Piaur:
,JoSé câlldluo- VOlt.

CearAr

..a.rmn.ndoFoJclío - 1'/3.1).
.:1lonal'arte •Mala i: 'PR'l'e..

Colombo 4e souza. - PSP'"
I'.6merlno Afl'uclllo - PSP.
'Martins· :Rod1l1l1uell - 1'8D•

. ;Morell~ .ela; 'Rocha ~ PR•

:Rio Grande do N01·te:

,AluizIO .AlVeIl - tl9N.,

.1"811liba.;
Dra.uJJ; Em~ ...,.. PSD.

JanduiC"rne1ro - f'SD.iJoão Ag;'lpmO - 1JDN.

.Joio U1$WO- UDN.
.~ l101'f1iy -P.SD.,

t.Wz B:On_d!l' -.tJDN.

PIllMmbucGI

.A1de .SiUlJIIIoIO- trnIN;

.Aa4r.ade'~J'i1bQ -- F6D.
:&mtmcID14onteJro --f'SD.
J)lae .U--vmr.
.EteW1JlO.Llna -. PSO.

~'O -clef1!1ll -'tlDN•
·.1cu 'de eaatro .-'2'1'B.
'La'DWtlne.'xavlira - !'Ta.
'()ml1ào iirhaPiUJo':"l'TB.

,~

..l1oy.Jlo NonO - PDI.
AJyPltOlD'bO-l"l'B;
.Io\tIz.canJllamJ ,- :PSD.

). . ":.

:Meclelroll.1lTeto '-P81,').

Bahia:

~.~e·.C&str.o·:"· ~D.

,E4ga.\'a~~ :-PSD.
JiIUoCÚlal --i>so." '
~~qle' ..;.'ai.1li,.
OUve1t~~ Brito ;:':'.PS2).
,~ Rilbell'o ''- .PeD.
.~ PJJblI~~.
'WA1dIr~PI1'u .:-Na.

.--..~. ,

·~·.~··~·PJm

,.eIO'_~ -~.

lUD":d~.

·Illdilb,erto.• de •.CllItrO .....UDM
~l(U111l·."" Pl'D.
'~~-:-.ND.

1'leI<elral'1nt() - tmN. .

~..p'" .;.. vmr.
~lno'Bl~P,:", P8D~
''T.enér.\G':c~,~ _.

·f~~~ÍWl'.··',.; '=:t=::::~

Silo Paulo:

l.fin~ ,Gern1s~

~l Rafu.el -PRo

Pe1'1'e!m Mar,tlns - PSI'.

oe1'lloldo de carva.lho - PDO•.

iJOlll! Menel!:' - 1'00.
UIH'O ,Ct'11z ~tmN.

NeIiloD 0ZDe1lU":" 11m
i"a.\11o de 'Taruo - :FOC.

:',

Paiva Muniz - PTJl.
Bibdro Gomes .... PTI3.

'Ba1oBrand - psp~

Dlstr.lto Fecler~:

Gurgel do. Amaral .... PSP.

lIam11ton :Noaue11'a - .Pl:lP•.
'L'1c1OBauer -PTB.

.'·XáriD Jl4.Ilr:t1nll - t1:D.'If.
.NClllOn Ca.rnc1TD - 1'50.
SérSio.MagalhQee ,""".'p~ ,

WoJ.dYr S1mõell"'-, PU•.,
I ~ . "

'Ji:UasÀ.üillDe~ PàD~

'1AaaÍr Valpll'-.,
OImar,C\1_ -PSO.

w~'c.J~-m>!f.
R1I).'G,:imde.'~_

·..,Ho·... ...:pm.
CllieJi.dliêuUlli _.Pti.;c

~ '-$ 0ft:\IIl11'Jl. ...; l"l'!!.

~""'lxiO - :Pft;
'MlkÓ*caoone ~ .~
Bllf .1IMr1OI-.' J"DI.

~:Perelra.-m.
,:ftjalll'8Ílet

~ _ ;"'):, : ' ; 1 "i; I " ,
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;AJIIdDD Mamo '''7 .. 1'BT.~ .. "

~~', ;., .

.A1'maDdo car~-'.P~ .

Jiai111'l1l:
..: .. ,,", - j: .'""~::

...... Be1u - PSD.';

Goiás:

BeeêricleMon'!e1rO -l'D,
w.,ner Jll6te1itiI'':'' ND.

. PAmm:6.1

.JOIP • Uma ....; iíD. '.

.. Netto •...; .na (2-ll-lll,',
-.~ .:aCÍl!b& - P.R..,

Jl'e, l!n.-FOO.
P11D1o:~-fRP',

&.n~. ~ataiim\.

Aroldo 'Oarralbo ,- VD1I;
'M.Wof'DnIima.--1'80.
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. d t' - ela!, que se chcga a admitir que p!\l's to· de. um quantum tributável, ma- .dos Institutos deprevídêncla social dll
contrlbulr.ão dos segura os a ivos elO- cada 001· cruzeiros recolhidos ,J IDo. téria que não precisa ser objeto de Brasil, porque a emissão das apólices
cedam em mais, de :J5r~ ~s do ú~~o tado deve gastar dc 400 a 500 cru- slndicâncln confidencial do ímpõsto entregues ao..:1 Institutos de prevídên-
em que tenha. Sido rea Iznb· o o. i ,; zen-os, Oe renda, mas pode constar clara- cís que, como V.Ex'.' sabe, vlvern.atra-
mo l'eajUstamemo Jêsses eneL:c os . mente dequalquer balanco essa ren- vés daquela regime de capltalízaçàn _
Querc1iZer: COlJCa-Se a questão na O Sr. Elí~ Adaime - A êsse res- da mensurável cada trlmeEM~,cada seríaum emprêgo de capital dos me.
dependência. de um fato de nature- peito, portanto pronuneslar-me 'OB''' semestre e que ímedíatamerne servi- lhores para. as instituições de previ
Z!l. extrlnse~a . corno seja. o aumento depois. V. Exa. está dec.aranno que na ao cálculo, à esumatlva das ,No.,.· dêneía social, porquanto aquêledébíto
do salár.o de' contrtbuícêo até de.ter- para cada mil cruzetros pago,~ n ad- biJldade~ orçamentãrías daii;·cYirlêr.- da UnH~o para corncstnsntutos. ven-
minado nivelou além de determma- ministração .gasta 41JO. SI'. ;:)~)lU~ c.a social: cendo juros de 6%. só Isso, seria. no-
do nível, Essa Jimita:;íio ou êsse en- tado, liêlo é exato: ')ara cada mil tável par:t as Instituições de seguro
trave e um uesmentido, li umane- cruxelros pagos, gnstnln-se 798 cru- li'ar-s,,-in, com. !,lntccedéncin de. 5 sccial no Brasil.•~sslm, o nosso pro-
gação dJ princ!pio que ali se esta- zeírosl I meses, uma previsao segura que nao jeto não foi apresentado apenas por
belece, Nã.:l há, realmente, automa- .", . • ~T ~.. 'I escap~r.ia aos elementos e dados que, através de uma fórmula qual-
tísmo absoluto Para corrlgír essa O ...:a. R.'\.llI.:U•.DO PAD.Ul.\ -atum'IUIS' e runcionana com a pre- quer, se resolvesse o problema. Seria
# Ih d' pro"õsir.·;o e quo apresen- Tanto mernor, Quer dizer, é um ar- :[:;ilo. com que não funciona agora l' d"1 il t i ti
·t~maOS·Uanla. d;'séineucllls, ;5 r, .,.rx,m·:::umento ex abunàalllia,' AgI'~ul~"o';\ na. época ·em. que vivemos, onde 'tudÓ uma so uçao e h c mente uma ns -
d" i di de reajustamento com V. Exa" como técnico reno.nndo nes- é aleatório. '. tulçãode prevldêncíaisocíal emprega

o n ces" . ta matéria' dinheiro num regime capítalízado,
esta ou aquela base, mas fazendo I·' . ' ' .. Era a· contríbuíção que desejava vencendo juros seguros de 6% na ano.

=J fV"'aa ', lI"unen;eol'i~~j~st~~~~~e~~~~~~: ze~;~t1~t~i~~~ P~ql~i1~OOqg~ :~o Itcr~~: tmraozebrnall. éS<tSCse PgreOI~;tlo, ..oll.rCqeuiteaoédon_ CSC
S
'Il- O SR. RAIMUNDO PADnJiA ~

.. ~ ~. '·i'··· . v.. e ... , .. v Elllprimeiro luaar, V. Ex~ tinha con-tlco como era o prlncíp.o anter OI e caos, Ora, pela Lei Elói C!l!\yes, lei tese que o oovêmo acaba de per- "
como se reatírme, na própria mensn- ancerlor à Revolução de 30, de 7 rtih~r e acredito que em si o pro·' !Iallça. demasiada nesses titulas e nêles
gero presidencial.. Declaram, entre- anos 08. re~ursos para a Í'\"J\'id6n'i Jetoencantrllrli gLU1l'l'da.surtáglO de Iria repousar todo o plano f!natlcet,·o
tanto, os técnico~ do Governo que cla Social, limitada. naquel~ época ~ôda esta Casa. O Sr. Aurélio Vian714 _ Nos juros,
esta fórmula do automatismo se tor- às ferrovias, derivavam da a;>ileaçãc' . d d nobre Deputado.
na impossivel à mingua de dados ele determinada percentagem sõbre 1\ Nll.o esquecamcs .que o pcdl o . e O SR. RAYMUNDO PADILRA _
atuariais que pudessem romeeer renda bruta dos 'emprêses. E' sóbre urgência foi subscrito por todos ')8 O juro caberia. então, ao Estado fixar
uma prev~slío mais ou menos scgu- essa c~jna real, posítíve, palpn\'~l, a lideres de bloco parlamentar. 51gni- em orçamento.
ra "'dllS exil.;ências ou e:ê;:lbi1!d~L1c de l'enlia dlloll empresas. que deve tncí- fic~.~a, por conseguinte, um assenti- , ..
natureza finaIlceira. Em suma: era dir 11 nossa tributação. meneo de tôdas as correntes de oplniáo Direi, depoís, ent"o o meu pensa-
iridetermlnAvel o Onus com esta alte- com assento na Clllllara cios Depu- mento final sôbre tOda 11 estrutura da

li Assim, vejamos: ulr.a emprêsa de taacs. previdência soelal, que M.o SI! basearia
ra~ o.vi 11 ni o admitindo como porte médIo, com poucos emprega- no sistema atual. E' apenas um peno

Cop ~n o ss ~bje êo 11 resenta. dos, mas com uma rendll enorme, ,Quanto à Unill.o, está com um~ sarnento, adquirido da ell:perlêncla. e
Yerdad.lra. eSàa lt~r'hativa psegundo pagará a metade, a aulnta olt décl- d.vlda aos Institutos que se aproxima do ensinamento numa democracia IUI.
mos a erne~.!, _.a faller I) reajustl1- ma narte de um~ de Igualou menor de 5() bl!hôes de cru2eiros. O Depu· têntica, acêrca de tOl111as efetiVas de
a qual POdeJ:l ~e;,: dentro de indlces porte que tenha fôlha dp :<aJ,,\ios t~do AUléilo Vianna pretendeu, se me realização do seguro soolal.
mento biena. m i t muito malJr Quer dizer' os recursos \ nao eno,-ano, fa1.er a cobertura dessa
menores, Criamos, por lc,?ns~~u ~;' e rend;s de uma empr~sB nlío são divida através de um sistema de apó. O Sr. Abelardo Jurema - Senhor
duas c~ndlções: uma, rev sao os -I 'd -d 1 f 1 1\ I I lices~ De nossa parte, ooian1"~ por Deputado Raimundo Padllha, ouVi a
dices de contribuiçãok. a segu~:a, ~O:Sle:r;;a~~o n:Õbr~'Up~~V?dê~~: s~U outra. fórmuln, isto é, simplesmcnte SlIa exposhão e queria trazer a mInha
obr1lfatpriedade da rev ..o no e a- -:lial A caí,acidact p t"lbutqria a ca: \ taxar 11 renda tributária dil. Ulúâo aontribulçno ao problema do equJ1f.
ço de cada dois anos. ld d d -'t d . ti Esta renda, no ano pa8sa.d.o, p~l'ece brio financeiro dos institutos. Evi.

)!lstá, P'Jr conse~!l1te, esta e~~~- ~~;,iZ:(,:o :u.~~i~~~'~ad: ~~o~õ~: Ique atln3'1U a 128 bilhões de cruzeiros dantemente,o projeto que ai est6. re
:dt\,como alt:.rn~t.~~o rÍl~:s'tas~: - ca-·ni?~ se consl1era, n~o se leva em F'azenão o lJ!.esmo que a C:tsa faz para solve uma situaçll.o de tato. A im-
sentada à con~id.r ." "tti . i' 11 "on''', pa~a fi"'~r.õo de'. 1"11 ...."an....n,1 a. Valorizaçao da Amazõnia, reserva· ~fess\\o, porém, qu~ tenhO; tendo sido

Moosa ~~e5tao~;rão e~<te a~;;;ctl)~ ';"d'~~e,:,~~,.pl"à"provlsno' do; rri~lo;: ri~mos sóbre aa renda trlbutá.ria de- setor de departamento de um dêsses
mitada, c.r_U.115C- .. ~, ~d·· . b'to l~ de. l'enll~a"Õo do SD".U~O .SO~Id.1 Itelmlnada perc_nta~em, que nao .seria. [nstit~tos, é de. que, no Brasil, nessa
A t1.uestã~ a"ui debatl n e o 'e r - "'..." , . _. tão alta, O1áo atingiria. mais de 4 bi. auestao, se misturou alhos com OUlI.'l\'
criticf\S llS mais âc1das e. as mais Se, ao Invés. fix~.:-.s!!mos uma per-· lhõesde cruzeiros a.nuais. Seria a lhos. Se~uro social é uma coisa: as.
frec;üen.tes c~.nce~.. ne à. rlues~,~(o i··~~n·1 ~ent,-g.em. minima sôbre a. re.nda b.ru- i.partlclPaÇ,,'O da União na tare.fa adroi- SiS.tência médlc.o.-soelal, ou.tl'a in.tel.ra
eelra. ou seja, à contrI\1~i:ao . n v5; to da~ emor"sas indust,ria1s ou ~O-llllstrativa de manutenção dos Instl. ·mente diferente', Quero, então, citar
pens1vel à cobertura d,~,:s no o mercia!s. teríamos. de~de logo, pr5.- tutos, llcando llS emJlrÊsRs e os segu-a V. Ex. alguns dados para que poso
cncarg~s. Lev2.!'!I1.-se. e~t?;n,. :5~a meiro. um'!. l'eduçã,o do e3fôrçJde \ rados, particularmente as prime.l·fi8, sa. bem comoreender a que ponto Irãc
Casa. - tl~_t'ece-me nue Vt'10S.. ~,- fiEcallzacp.o. se.1a uma redur;aõ do cc:no Ma;,ei de demonstrar, l.Jom ônus chegar os Institutos, se. não houver
tidos . tlo~queaa.l\i já· se m~lll.' es"a- Cll~tO adminlst~'ativo do se~ur·, so· ib~m alto. mas ~erdadclramel1te· segu.· separ::o.c;'o entre o (1Uesef~ preVidência
raro: ou pela .1rr.!Jt-ensa. _rc}lresen-dal no B",asil:. ~m sc~uIldo IU7,al', I1'0, llma co~partici!lação que tem tudo e asslstênci~ . .'\ sat\de do p"vo e p~(j.
tantes de. váriaS o~rem!~çOCi~ -: n1~ "!!1~.umento considml,v~l de arreaa- Ide racional e que tem a seu favor pre. bbllema do· Oovêrno:a previdência. pro.
sentido de·· que êst.e aun~el1 o oc ,ldac"o, nois. "md"t.s d" ""i,... o. ... cedente de primeira. ordem. .. ema de t~dosnós. ~o Orçamentc
1101' centJ !'las contribnlçoes dO'; .~e- mos, p"IJS úlflmos elementos oflel,i8,1. . do 1P.~SE. por exemplo, a sua receita

L1radoS e dM empr~sas é .ex~.s.vo ,..:1 6 n rendo. n~~!oll~l alCtl,11~OllB:'!O' Dlzem <!ue nã.o se pretendell accltar, bisiaa, a contl'ibuicão.dos5% s~bre o~
~ já e.!l'ora Insll;lortavel dtant. das i ,:l.m?A.:l.rr"nte, em 1,958, a pre.o.";:.. Cf". a. seu ,tempo. e s~ consegulll ~esmo \'mclmentos dos. servldorClS "úbUcos
co~dir6e! de vld'\. I ·p~b.. ,.,50 clef1~.~lontl~cs. eêl'(a de .fazer levogJ.~ depois da revoluç ..o de atinge a I .bUhao .e 302 milhões de

" • . . 1 d" lj'le ,,,,.. trllh'o (I, e~l1'~~ro; 1930, êsse p.lvUéll'io que a Lei, Elóicruzeiros, enauanto a despesa somente
... Confes.samos, de outro !' .~' '''I' . ,. .. -. . . Chaves entahelecla; Dizem que f/il'çll8 no sotor· de-assistêncIa 't d ..

na. 5istenll~tic~V~ó~llte ~fuu.rg'ioz·;~·~, .Dessa rer;da nacional. a pal'te 1'e-! poderos~s Influenciaram no sentido dll Brnsií,inclulndo o Rospit:rdoso:er~
poder ExecutlVO l>ao .li1'11a,l1 ~ro \reren~e as indús(;!'!us orça por 3.93 bi- i revo:;:açao dê,~se prIncipio que agora Vidores do Eatado é de 1 bllhl\o 891
saldn: êl~s teria:n de :fjO ti'~lCdr. o~,? n: [Mes. enquanto o produto bruto. na- 11'cllQv:.mos, atualizando. Mas n fúr- mllMes de cru~ciros. Isso se pltS&8
jet(l MO em têrmos li. e vo~'1 ,.' ~'d"l ~!Jna!, que nll.o é outra. coisa, como() Im~'h .do Deputado Aur~llo Vianna em todos o~ mitros 1n.~tltut s N Ir
sua estrutul·a. E;a um proí:l..~l~''' .. ,il toodos .sDbem,. scnão uma soma de ,tc''l cont:·u si a taMncla dos titulas ,~lp.s nadem dar ltsslstênciao ~dfeo
concepção. Terelnus de enc~'b"l ~"':::;;, bens e serviços em detenntnc.dc I moblllltriotl neste PaI!, ... eficiente rápida como Oexige a 31tul~
qllestão sob novos ângUl~fi.I.;Opr~!~tn_\ exel'Cid.o, .~~~ nrodnto bl'ut~ nario· a.Ex. il'!;" np~nas fazer a aubsti- çll.o deseuB assócia.d.osi nem,tampou.
los ml1oi.8 alDplos . e. tr';lJ'-,rt' '....'.. n:11 li se e(,e ho.le nessa c. fr.a. im- .tu'..ãO de. um registro contábil Onde co, com /lsse.! 1Illliatlvos. com -ell8lU
dos. A contrlb'.l1Çl\tJ i~~s:i. 'P~~\ ~resslo~al:tp <je llll' trllMo.,.~ "qtl~se exi.S~l1 umP, divida do insUtúto por provldênclWl impro\1sadB.s,'poderll.c
\lemos ~ús que é UlUa to'.:ll-n~r.te a I·~~:ent.s bUh3es de cruzeI. o,•., em dinheiro a receber tlnha.se tltulos a equilIbrar sua sltuaello financeira
u. 8C';Ullldo, n~o ~a~s. quase nada a '119"S' _.. não receber, que eram Wl.apúUces dDTeremos de legislar sObreprevldênc!,
.emprês~ e ~~to poge.tlVO dos In~tlt·u- Ora, eomo. a rcnttRb1'l1ta rl.ns. em, 1·E.'llhdo.A ImobUlzn.~ão, por ,conse. ~ a~~tê~a médicllseparlldamente
Vmão.. ~m'dên~ia social ~4 deve e~- ,,·/l~as ood" ~er ~pr~xlmr.1amente guinte. se fazia do mellmo jeito, Con- ~;., ..' P er1a bem Imag1nll.!' o que
tos dei P. ~v.. ltura de 60 b!lhlies deI"'~.f'l..!.d." .n~10 OI'Oduto.. brllto nacionl\1 tlnu~rla. . aq.uela mesma sltuac;lío de ~d a um~oom13lUlhla de seguro resol.'.
• 'l1' li pe a a o Estado e as em- "6"'~~ dql1uele p.xercl~lo. o 11nico lI.solvênela dos institutos, aos quais ~ LI a ar assistência médica. .0:

.~.,;-. e=U1.elros. porque lias 'n5' !tur,os E..... "~,""lO aue d~verinm08 fa~er 1llI.ra t~mos de acudir nqo com titul08, apá- c.' Iculos atuariais são feitos pa1'l.. I
J1rê~lls n~.o pl\.g~:seS'l1itÍ.e· criarmos dp.terininacão Quanto l»Ssivelexa- llc~8, titulOll mobmddos mas com uma ~r~rdinctla, n'nra a' pendo, para as·
mister" por i ~ e"sl\ "c:tSl\ !'O\'ll é ta', C!!l 1'''l1d...' llrut'l ~erla dNluzir do coisa concreta, Isto é,dlnheiro vivo de d s r am la. do servidor em CMC
llrnB o t1'a co sa. colsavelh1. ·~or. f1l"Odl,.tO bruto nacional a .1:Iarte rela. qu" ~Ies cal'CMm.pnrn atender à imen- e falecltl)ento dllste, e nunca, ,Irl
preeiSamten~ u:::i a chamada 't.sl UVA fl· a"~I'aeão dOR estocllIes. E como sldão de ll~nel'!c'o~ aue s~ flrCll)l1Seram prestar a~:lstênclB ·nlédlca comêsses
que dChIl a e.em que nos fomos tns· Isso DOd'" ser medido entre 1i0 e 60 outDrc:ar à. m'lSS!\ de milhões de se- recn'llrsOld~ plevlsto,~ para .p..rotelrer a filo-
E!6i· aves, ". t s ti . .. .. ... ll'Umd08· m a oassoc1ado em geral, . irILr para criar os ins ,rurncn o • 1I11b',0s de Cl'111.elros no ano pa~sa· . '. ..'. . ... • .•
taneelrOS indispensáveis ao fm·ta· rto....~o lrl\ ft";"'c't'os de um trilhão O Sr. Aurélio Vianna ._ Nobre O SR, PRESIDENTE (Ranleri.)laz.
lecimento d08 Institutos de 'Previ: ~. t1t';"~'ltos bllhô~~ c\~cru'J!ieirül!l a Dellutado,qu?ndo aoresentelaquêle~ zilli) -. Peço llcença ao orador »ara
dÀnciB social. Fol."assimq~e, nll~:'l_ rel'lr!o hl·llt.l\ .de tl'ldas 911 emllrêsas IoroJetos l)ara que a Unlil.o IIl.jUI<ltl88l!(J8 subaneter . a vntOll .requerimentocle
lé ensejo, na tramitaçlo o. tr

l' Or. Bra~!!, no ano ~s~aclo, ll,llre!10S\~eus débitos pa1'!l com ('I" Institutos de J)rorrop'a~llo da sesr.lIo Dor 15 mlnutOll
tto pro.Jet.o.... de a.po.sentlldot'.ia. d \ OSllft.C.Ol'T'C'l.tes, Medida Q prel'lOsc\.ell.aclo- preVidêrt.C.I!lo.snel!'.l 1I.tr.a\'.~s d.a· emlsa§o' para. que. tal.. e eln FlcoUcaçlío Pe.ssoa

. ano hoje lei de 13 de maio tf<ll de nados em 111S?, teriamos\lm /Do'tXlm" tle .lIp611ccs de alto "V:\lor, ,vencendo 0pnobre Deput!tdn Mendes Gonçalves.
apresentamos emenda no sen ~a1~rl08 ou um 'm'nhno de um trli~il.o e ~In• ..111~os de. 8'" ao ano; ~st\·:e.cnm atu!. ( alUa.) Aprovado, ' .. '-
que 1\0. inVéS. de aum..entar OSdos .@s.nu!'n..tallllh!le.sde.Cl'11...el'oll .•~.re"lr.los d.os mais .C!ltl~Ze9. ri/lste 'P.alS'. ci- . O orlldo.I' POdera. P/!m1..anece.r nl
e contribuições. dOi se~urll. I 'uál ~.nn~l'.ndn nara uI!' trllhGo. ~'~~'l. ·tr.ndo (\ nome de um IPles, o 81'. Jo~o trIbuna por maiilclnco·minutos' ..
t!tbe1rcemos outro sl!tema. ~e o C\ t' t1~ ~'" II~ a "er~p"to.~~moara Cllstelo Ura.· MadeIra, atll!rfo do m"ior in~ti- ......'
I ' olve·lludês..emos reduzlrl'l.cU8 U rllI.-"revldA"e'lI s''''n1. terlll.mOll 30 bl. " . d . .' . .... O SR. RAYMtmDO. PAD!ü.BA _
.. nC:~lÍíIstrIlQ~.o. ' . \~~ell 'de e1'1"";"~s 'dall p.mtltll-as· Da_l.uros ,,~e 8% ao,ano, .estlve COU1 b~,.á- Obrigado .• ,.,.. EX.;
da . ... .. _ ti: I· ti· da llrev'd/lnclft' 8011"1 \.f'lrnl .$m.l1 m.m ..e a outros cole!1as . .. ... ..... . ..

8 bem V Exaa•. a' que ex 'emas rI!. O cus eo . .' - .. ... nue I\lI Mtlvcmos. Que, se a TTnllio plt- Sr. Presidente, ouvlm08 o depot,
a a· a fiscaUzaç§<tdOl Institutos Eata ê uma Ilçll.oda hIstória de ",qs~' ~eO:1I111rmente .1\08 'Ins t,1tutoo' .d~ mento..,)r·.!Itado oelo DeputadoAD&

:~ .apurar. se fOi. ou nlío P~JIto. dt'- ontem .. um~ dos leIs mais Sâ.b1as. que. "-ev''!~''~~l\socl.!ll o.s.. i1lr.OS., somente. '0.s. lardo Jurema.. Mostra S. Illx', reli,
ó I ne. 'hoqve ne~te P31~, }IUe dll.t~ aoen.&· h~"I\..l'I.ns' 8~11R r1~I)VI\~i. resolverl!\.. lllcnte. auc 8e eo:lnfundcln a.s flna,U.

..termIJll\I1& contribU!I.,ãOp' Sidé:~a I>So~ f.llí1923/l.Bto e, a serurallçll. prlmel- . ~!Iuele temllO,. o 'problema .cftlWk:ótto.:etades elo lesuro e da'lWlatêncll,rr.. lle tal maneira" rev .. . . ..'.. .. .. . . , '
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80cial no mesmo cadinho 'econômico, mensais, IlIqullnto seus substitutos. a residência do administrador estlíoI~§-ll e o Regimento nos facultamatl:
com as repercussões e com os íncon- em cargos efetivos, às vêaes percebem cerdados por tropa milltar armada,f:te a Justiça seja restabeleclda_
venientes !áceis,de apreender. Cr$ 20.CYJO,OO, Cr$ 30.000,00 e........ O.Sr. Ministro da Fazenda nomeou (Multo bem).ors 40,000,00, e são constantemente

De minha parte, auontríbuíçâo que reajustados. Esta situação calamitosa uma comissão de inquérito para verí- O SR, PRESIDENTE:
poderll1. trazer era esta. precisa desaparecer. Eis por que pen- flrar se a suspeítadellontrabando era

Objeta-se contra o tipo de eontrí- so será quase unaníme o pensamento procedente Pois bem. a eomíssão lá Esgotada a hora da prorrognç§.o.
buição previsto no projeto do Go- desta Casa em relação ao projeto em JB. esteve dp lá. já voltou eo cerco vou levantar a sessão.
vêrno, Aceitemos como boas essas ra- si. com tôdas as suas Imperfeições. militar à Mesa de Rendas e à casa do
:tões contrárias. Neste caso. busque- Mas o que ímagíno, Sr. Presidente, adrnínístrador daquela rcpartíçüo p"~-
mos 1\ ·fórmula de solução, Esta .ha- Srs, Deputados, é que êste sistema slste,
veria de ser. primeiro, orçamentária, não vai longe. O sistema .de previ- :tste o espetáculo que, nnquela fron- ?ROJETOS M.....NDJ'.DOS ABoQm-
a meu ver - dentro do orçamento dêncía SOCIal no Brasil nao vai IOD"'oO, t I f . 11 '"11'0·
pu' blic.o , Se"'undo, indo direto às em- e ra, o erecemos aos o lOS ato I ,., VAR, DE ACORDO COMO AR-

b , t inclusive até por motivos de natureza t d I
prêsas, através de sua renda bru a. econômica, Para viverem, os ínstí- os .. os paragua os. TIGO 19, lI, "AI> DO REGIMEN-
mensurável através do produto bruto tuos precisarão, dia a dia, .. imaginar Sr. Presidente. diante dêstc fato, TO INTERNO.
nacional e, depois, Indivlduallzável. se que fórmulas e financiamentos hão- pen o que o SI' Ministro da Fazenda .
quisermos, por meios contábeis, ir de encontrar para aumentar sua ren- dev~ punir de ;côrdo C01'1 ~~. dl.""<'- N~ 1.122-A- !956 ,..-prolbp. a pro-
buscar onde existe essa renda, eretí- t bllid d C ti' , . ·d· sd . pagande de bebidas. alcoólicas ntravarnente, a a e. om o' empo, essa nva- tlvos legais, os ~eus auxílíares, e~.e . vés da imprensa falada: (,U escrita;

são maior do Estado através dos 111s- que duas condíeões se concllíem: prl-\ tendo par.eceres: pela "0!1'tltuclon.8-
~ a Inovação que prncuramos tra-, titutos no plano da previdência se- meíra, ter havido contrabando: ~e- lidade da Comissão de éon~t' 'uição P..

roer. Com isto. poupar-se-Iam .também cíal vai criar melas de pagamento e eunda, te~-sc verificado eontvêneie rlos Justl~a e, contrário, da. Com!suo ~~...
os segurados. Por quc elevar ainda o chamado poderio econômico con- runcíonártos com os contrabandístas, ISa,·,ae.
de 1,5% o rndicede contribuição? centrado nas mãos do Estado, precí- I
Por que também não uniformizar a samente porque Isso se verificou no O. Sr. Amara! rurliu: - Pennlte, N9 L139-A - 1l}56 - Manda a1111-
contribuição parto' os Institutos? Como mundo moderno. Il: que as nações V. E:<a. um Ru:::rte? ,'car os benencíos das :.eis numeras
se sabe, os Institutos aumentaram de democrAticas começaram, nos últimos· " .. 12<G95, de 16 de novembro de 1953, e
1% as contl'1buiçóespara socorros mé- dez anos uma revísãordos conceitos O SR; MENDES GONÇALVES - 2.697. dc 27 de dezembro.Je 1955;
dicas, e os tribunais estão dando ga- em, relação a êste assunto. O proble-

I
Com multá prazer IIIOS cafeicultores dos Estados co Es-

nho dc causa li. todos os segurados ma da. prevldéncia social pode ser re-. " . ,!píríto santo e Minas Gerais; tendo
e reduzindo gradualmente esta ecn- solvido em têrm~s de ~our.rliJulção O s-, Amal'aZ Furlan _ v. E}:~ :~al'eCel'es; pela constltuc!.:maUdade
tríbuícão até sete. Quer .dl~r. todos direta do Estado. sem duvida. QUê fa multo b m em levantar êste caso <',fl ,Comissão. d,e constltuiçao, e. Jus
os cálculos estão falhos nas previ- êle administre Indiretamente, mas z e ' . tlça e. ecntrárín, da COrnlssao ue
sões .prímítívas. ' que, de forma alguma. leve a eco-j na Câmara. Embora não seja mato- Economia,

, nomia particular de cada um para grossense, estou famillarlz:ldo com o .
Devo dizer, por, outro ladá, que esta :nstllutos~ou autarquias, entidades de Sul e aquela fl'onteira de Mato oros- N~ ~,SOl-A-53 - _Estende aos f,s-

flérie de Idéias acabou reunindo os Direito Público, as quais passa~,o a nh ti d d particular o cais c.e clnsslflcaç?o dos ().U':!UlCS
aposentados dOll vários Institutos - constituir, com tempo, aqu';les orga-

j
SO, co ecen o, e mo o, '" agrícolas e pecuáríos de ,'xpol'ts~ão,

tailruUt~~, ~~:s nq~,. ~f~~e~~ia:I1I~~~e:,njsá...- niSfnlOslllmultrallotentes ecor.clmlcamente Sr. Ênio Salles, responsáve; pela AI-I a que se relere o Decreto nl' 5 7~9
O rag os financeiramente, como se !àndega de Põrto Murtinho. iste pôr- J ' , ,

tinham o prlvl1églo do reajustamento verifica dos depoimentos que unãní- '. de 29 de maio de 1940. os mesmos
automátíco ~e suas pensôes,- num memente acabamos de ouvir nesta to fOI o úníeo ponto da fronteml. de Idireitos e vantagens dos CIal;5lf!C~do"

.
c .omit ê NaCiOnal. de pre.Vldcll.:la, . :l"l- tarde. Assim é que a Idéia em si mes- nosso Pa.ls onde não se processou con- res de que fala o mesmo Decreto;
ela!, presídído pelo nobre, ,Genera ma .da previdência s.oclal está a ex.i-I trl\.bando de café ..E' de admirar., por •
Jaime Ferreira da Silva, Comandante glr uma revisAo de conceitos Não é tendo pareceres contrários das Co-
Martins de Oliveira. Flá.vlo Britó aas-

I
esta a oportunidade de defendê-Ia. Isso, o que está. acontecendo em PÔrto missões de Constituição e J\llltiça e

tos, todos conhecidos de muitos dos ... I Murtinho. V. Ex'" fêz multo bem em de Economia. ~"
51's, Deputados, :tsse comitê Ol'gllni- . Restrinjo-me, consequentenl~!jt,(., a, levantar, a quest!o, repito, porque .. o
!lou-se tao-somente para isso, semne-apresentar aquelas emendas que ten-I b f ' 'j. . . 'Id· d N" 4.652-A-58 - D,eclara de ut1U
nhumal1gaçfio polltico-pBrtldária e d t ... ' . . om unClon"r o. cumpr 01' e seus dacie lIúol!ca 11 Orde';' dos LllWIlOO
cada um .dêles faz mesmo questã~ de en es 11 melhorar o projeto, realizam, deveres, não deve sofrer coaç~.o como res do Brasil; tendo p:lreceres con-,
não figurar em partido algum, para por outro lado, o objetivo· de trazer I que enfrenta a Mesa de Rendes. da- trários da' Com/ssl0 de constitlllção
que .amanhã n.f..o se explore, essa sI-. os recursos de q.ue a previdência 50-/ ql.I"'.la localidade m.ato-gr0fo1i r.iJ3C, e Justl,ll e ,de Bconomia.
tuaçao, A -contribulçllo dêsse ,comitê eial não pode' prescindir, de forma . .
,devo, em boa. pa.rte,. os estudos .que Ialguma. (Muito be1n'. multo ,bem OBR. :'.tEND.ES GONQAL.VE.S, - N9 4;67<l"A-59 - Declara. de utU·,
~undamentaram as emendas e, pro- .. , . , Agradeço ,o ape.rte de V, Ex~.·nohre dade públlca a .~ssoclll~ão Çnmer('lal
Jetos que aparecem com Il. minha ns-· Palm.(/,!), , repl'esentllnte de São Pa1iI~. que veio. Industrial AgI'o-Pecuária ele CI'uzel-
sinatU1'a. n~stll .Casa. Por conseguin- indiscutivelmente, reforçar os meus ro, Estado de São.Pll.ulo; tendo pilo-
te. de publlco, manifesto .. meu agrade- O SR. PRESIDENTE: argumentos. 'reeeres contrarlos.. das C0'11issflestie
ein1ento a. êsses eminentes patrlclos. CC!nstitulçiio, e . Justlçll. e 'le .Econ,,-

. , Está esgotada a hora da sessão. . Mas, Sr. J?resldent,e, se asdu9s cem- mil'.
, O Sr;· Elias Admme - Voltaria, Se- Tem a palovro o ·Sr,' Mendes'Go·n-' (1içõec a que me referi n~o existirem,
ilhor Deputado, àquela situação Inl- .. .. deVI' o Sr. Mir.1stl'oda .Fallenda pl'a- Parecer n~ aC-59 ..... Opina r)~la re-
clal do debate de V. Ex~ com o Depu; çalves, pa.ra explicação pessoal. tlcar um ato público que, nela. sua Jeição do Memo.·lal ,em nUl'llero,lie
tado Aurél!o Vial,Fa. Tanto V. Ex ell1qi1êncla, desM'rllvell afronta sofri- 29 de abl'U de 1957. do. Centto Socjnl

,como êle t<mraz"~. De direito, rea;- vn da n~'os sp.u~ P.ll,..jH.~p'~ e re"t~helQ~q, 01'I8tO Redentor, em !jue ;,ol1clt.l tima
m.ente, estão certos, mas, d~.fato, 18"0 naquele pedeco (lo Brasil, a ll.utorlda- ajuda !Inancelra de C"'r$ ~. 000.COO,OO
n.!l0 ocorre. Observe V. Ex" a dota- O SR. MENDES GONÇALVES: de do poder clYlI e lUna subvenç1'io de Cr$ ... :2IJQ.Q()f).<lO:
ç.·o existe ~ um 1:Iilhlio de cruzeiros, ' . tendo parecer daComi8são do Edu-
masaUnifo náo paga. O IAPI. no (Para explicaç40 pessoa!) _ Senhor MRS. Sr. Presldp.'lte é esTleC;,~,1",,""te cacáo e Cultura. 'Da Comissão de
orçamentodêste ano. mandaconsig- P Id t S D t d ao Sr. Minlstrt> daOuerra, o MlniR- Or~llmento e J;lscallza.ão plnI!Xlce1-
nar 2 bilhões e cem milhóes :cor con- .res en e e I'S, epu a os, o fato. tro 'l'el~eira Lott. nt'~ PU lO/'! dirilo ra)., que focalizaremos hoje desta tribuna . , '
ta. da. dotaçll? da Lei n9 2,250, ,Tam- ocorreu numa. longínqua e esquecida ncstemnmcnto, dlret(lme"t.~ "~,,pm 1\9 -!,1S'1.A.53 -,".•~utol'i7.a: o PoC:er,
bém não selá pap,o, como não o foi cidade m'atogrosseuse, a; cidade de ",tituc1.. dp dPStP.~peito ou de descons'-, Executivo a abrir o crédito e.pecia:
de 1954 para cá. Portanto,nll:o adlan. Pórto Murtlnho sôbre a fron.\~lrl$ do di!rllcâc; lnq~, t~m'Jé'n, nõ" ;-m "OS'· d~ Cr$ l:llüO,L':O,OO; como auxilio ao
til pretendermos colocar nO,orçamen- Paragua!•.mas é detalslgn1ficaçiio l;ao de sentido ou l!m contlnç:1cla .1111- Ho&pltal !YIun;cipal "Sáo FraJ:lcisc"",
to da Rept1bllca uma receita, porgue di !lt,nr, para pedir n S, E~~ queaj'l, de Jund;al do Sul no Pa.L'aua· tendo
nlio seria palra. em' hipótese Rl~uma. ~ueCenten trazer ao conhecimento e o taça com prestez9. "" s~ntl~,!, r'°par~ceres contrárl;s do.s -conussõcs
E 11 Questão dos tltulos.lancados '10 a, asa. mostrar p')seu co:nandac!o qlie n§o ê 'de Saúde e' de .F'lmlllças.
mercado não teria ,comprador, pOi~"e 'Estamos informados de que, dia 11 lIP,r~ fi"~er ll.11eITa.s como ",~to ~nor ~ . .• " .. .'
'V. Ex'sabe. que olancamento de 45 do, mês ,passado. uma embarcação falta de IrllerraS _ nup lJt~l1"'fT'''lS DS N,. 1,67a-A-~G - Autoriza o !?Cd!!r,.
bilhões de cruzeiros em tltulos, não transportóu para. POrto Murtlnho, Pastas mnltares m~ls ·rl~. 5!'lO,~' da re- E:lecutlvo . p,elo MI$te~lo rta ,VlaQ.: • j~
encontraria ·mercado. Além do mais, ponto terminal de sua linha, lIm a.u- tl:,lta lIa Unlllo em detrimento ele ~f'_ e Ob:.as Publlcas, a abrlr o.lu1. ctécUto
os .furos nuneaserlam ''Pa~os,porque tomóvel, creio que procedente do Pa- !1J~têrioR eoi'llo nda l'la,l'!e. C!l!l''' "tl~ es~ec'al de Ct:$ 5Q.~i(J(),OO '1.l.ra:l .. ins-
a Uni~o não ·terin como pagar 4 ou raguni, com destino à BolMa. . E::lllcar,1ict e niltros, 1I~~~ qui! FI,' F.::',\ ~a~ação de um posto coleto: ~e cor-
5 bilhoes. só de,luros" e. aument.ando . faça vel' ao SC11 comq,nc1"do e,l"r'lfl, m'~ Icspondêncln., em - .V~la .,tlUI.lerme,
anualmente; como' no ano atual, que ,As autoridades alfandegárias ,reco-: il na d"smornll7.Áé5n dn roMr clvilCap'ital deSQo Paulo. t~do.parece
será .de mais de 8 bllhlies. Iheram ove!culo ao pátio do prédioi'!'elo poder: ml!ltar Mp' n. dp.1110".~fle'!l :rc~••pela ·constltucion~d,\de,.da Co·

O SR, RA,IMUNDO P.~DTLHA _ onde funciona a Mesa de Rendas. . ~en;;e e que se extinguem as liper-~~~~âri:edacoC~~;~~ã~O d: i~:g~or~.
Agradeço o aparte de V. EX.. Aqui começa a. mterferência mllI- a ..5. . " ' ,_' .. tes, comunicações e' de ;"1nll.;lças. '

Gostaria de examinar o aspecto, tão tar que,' O, ponttl, fundamenta! das Confio, Sr. Prrslc1ente, no p.snlrito' N~ 2:S30;A-57' _ ' lnstitill' qU:ttro
importante, da contribulçllo, que V; minhas breves palavras.· democrfltlco do ~(jnlstrn ri... OUPl'1'!\, .premios al'tlsticos novalor total .de
Ex. acaba de trazer ao debate,· Iria; , , . . ,. .. . " .. qU'l 80:0ra, de re,'l:re~sn ao ~lo .I!, aleI'- crs l,OOO,()OO,OO-qüe'serão' dsltl'lbui-,
entretanto, mais :!onll'e~ para. fazer. O Cornlllldante.da 2~ Cia. de 1"ron- t!!do como está l:lelod'scu~so flue a~A.- dos anualmente através"". DIrI'Çil.o
á1'lrmaç~o,eomo disse, de. maior. pro.t,eiras.auspeltando tratar-se de· con- 1:10 de pronunc"'~ tMa f\lnclon~r ,0' ExCtlutlva do Museú de .Arte- Móderna
fu_ndidll.de. !lue SC,ria .est,a, :.. alnt.o-me.· trabando. re.solveu·e.'Cl11r doa funeiO-. l'errl1'nm".ntos nHlitarl!sno ~I!ll.. t'tln llP. do Ii lo. de. Janeiro, tendo .pareCl!tCl
tetuerosó é do s!st~ma em' RI mesmo, nârlos da Mesa de Rendas a entrega punIr o Rellco",,~ndR"o., de 1)unlr contrarlos:,d1\- COnlissAó de ,EducAçâ?
Temos, sem.dllvida alRllma. deapro-do.yelculo\, para, guarda Da sede da- Rouê!e cp,,,lt~D. AI! ~s~lm '1ltn llCOl1+,". e Cultura e de lI'Illançaa. '
var esta 1~1:'algllma coisa tem"de·ser quela,unldade ml1ltar. Neo:aram·se os, eer,e RI! OS,fu7l11'on~'D~r.!viq tlveI'P"'. .~ o' ••_- .'

feitll eM ,1!lvor :dos Rposentados, QU& funclonArlos e. em, conseqUêncla, des-."roc""'''n COl":pt..m~ntl'.. vol.t"I'P.mo!l' 1\ ,Fica. sem e!el~,oo arteJlv~lln~o ,~o
nl';o Jln"~I'1COl'~'"1I9~'lL, vencer, '...... ,de· aquela data, ·hA. portanto, quase esta. trlbunlt. alnd .. m"ttas vê"'es: l!~- pro~eto abalxd D,~•.N•. 1St I,;~e
CrI tOMO. CrS 2/lCi,()O; tlrt" 300.DD mês e meID,"o Drê<llo da ;AlfAnc:lçga. !:DtareJn08, llB recul'sosque a.·Conatltul· abril,de 11l~Jl~ - .• - .-



Afl'Rll'O ele QIj·,·~il'o. - P$.B.
An:ôn'o Fellc;.~!lo '- PSO.

BI'a..'It1io M'~c:ttndo NE)to - PSP.

Cal'm.€'\O D'A~oStbilQ - PSD.
C~l'\'alho Sobl'1Hll(. -'PSP.

Coutln!;lo C~,va.lc.nntl - PTB

~I'l\nco MOl;ltlll'O ..,.., 1;'DO.

Ot'.~.!b~l't.o ]\1(l\'ell'l\ _ M'N.
J-\'!l';"It.'1l1 Prado .'"- PTN,

Herbl'rt Levy - UDN.
. Henl'i(lw" ':!:"rn? -:. ~sn
H01'ác~o fafel' - psn.
Huao lIon:hl - paTo
lvete Val-g9S - P'l'B,

João Abd"la - 1:'sn,
Luiz ~r;llle!.ScO- PSB,

Mala Lello - :PSP.
Má.rlo Benl -pap,
Olavo Ponto\\ra -.- 1'1,'111,

Paulo Ll\Ul'Q - P~"

Pei:elraLopcs - VOI".

SalVadol'tos~cco - PTU.

SIli·ia. Prl\Clo - PTN.

OolA" .
Alfl'edo Nll$ie\' '"":' papo
ClUtl'O. Co.sta - psn.

MILto Gr~J:

Corria, dá Coa" _ UDN.

Pernando Rlpeh'Q - OPN.
Saldawl1\ !)el'z! _ trDN.

P~nã:

Accl,oU ]ffiho ..... PBD.
JOaé Silveira ....P'1'B.
Olh'elra Pl'll1lllQ .... P9Q,

othOl\ Wlcler - ODN.

l'(!tl'0nkJ !l'erna1 - ll'nI •
Ralael Rezende - HEI,.
::Bantl\ Catarln~~

AntOniQ C4:1i:lI .... tlD••
Doutel de.\ndl&lil ....~

lUG Grll,lllie do Sul:

Iiermll de Soula - PlD.
.~1Mrto (]q~ - Pn.
Tai'Io Dutra --- pSD:

", .::V~ '_do'~' 1'111.
·Vtê":~'r~:Há ,"'.<104>'

DEr::c.'\:',·f ,..-.~ COltiP.:lH~Cb,;....
OS' SE:-1HORB8:

Abril de ··1959

"'?"Oq - pst
n::J'1 :r
Ge ..~l.·:!

Adauto. Cal'c!}so - tlON'.

:R:~"n .-:1$\ Sj!,·~ll-'~ -,PSB~

F,loi, J)~,t ..~ - P'l'B.

l<1:bellS B.<', ,,1'(10 - 1"Td.

SiLo Paulo:

.Ias'; ~.'kJl;"i~l _ i:'SD.

Pedro Vi.:lll;al - PSD.

Pímenta daVetga - P"'u,.
S~Jl.t'l\ltO fllPtas - P"1"O.
W:~ltel' PlLSROS - PU.

AmUlUuO Corrê':'1 - PSll.
Il"uiio- Mlmezes. - 1'030,

Oc~liode MedeIros -' P8D.

Silvio Br~\1 '- 1'81',

Piauí:
1-Ieltol' Cavr.lc:lntl - tmN.

l.UlltOSl!o Sobrinho UDN.

Actalberto \'ale - J?l'B,

Wil~cn Calmon..,.. PSP,

Álvaro.Lins ...;.. 1'1:11:',

Dias. Macedo - PSO,
Oslrlafontell ";"'PTB (11-'1-959),

Rio Gnn<!·: .do Norte:

Theoàorlco 13ez"M'a ..,. PSD.

Pa.raíba:,

JacobFrantz- PTIl.

Cearâ:

.A.n~Z-Dnas.:

,~el'nambuco;

AàeJJua.l' Oa~a.1h.o ..... PBD.

Aderbal Jurema -.. PSD,
Arrulia eâm:u~ _ 1"'0.

Barbosa. loill1A Sobrinho..,. PSIs
Clêl10 Lelll()ll ~ PStl.

OUtIlO cU Caril. -l'SP.
:José Lopes - Pl'B.
MUvernes Lilna';"'PSD.
NlIo Coelho .... PSD~

Se1'Slpe~.

Arnaldo Gal'ce2: - PSD...

Leite Neto ~PSD.
BIIhla~

AlVeB .de MllÇ~do - tml'i.

AntOlllaca.l'IQ1l lrlaIalhães.- tn>N.
:Dantas JdD10r - ODN.

Ulldebralldo deOóes - PSQ

I. .;. Mendes - VIlNo;

~l Novais - PRo

KJpl Calmon - raD..,iá Paeheco. -,PSD,

ZlJlÚ'Ito S&l\to:

Ramon OUVIlra. Netto";" P'1'R,
B\I*,I\àU'lll -P1'B,

JUG. d'l.lan~:

A&,ftio :8telíiWuek~Pl~'~
__·T_"'N8..01.~:~'..,C,
VasêOliéllo.;T6tte.:.i.: •.

",,;,.;•• "'i' ' :,',

)<9 ~,300.-A. .:te: ises, ::I';Ito,~~a e Po.~'
cWl' J);;:~cuti.o, a ao,'I.r, 'lIIIIW-"'. uoI
~!rtaj~Le;:~f.) l;a. ~U.;i.,t.'l;:::l e . 4\T~~I·"~.I.~S, J,n~·1
ten01·es. 0(;''';''''.1:'0 espec.a; '.l.l~ '()l~ .;:
I.Ov{~;C(;G,e~ 'PoWO RtI~Jf:.O, u lê:~du,.s

~htiCiad~:; US~~'';''~' ~..;l~,l:)' de l·h~':"':~O.i

,t::stadQs: leuch pn:'ecer ~o'ltla'-';o "tI
COJJlis~ào de 1'1l1':;'11~a~.
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'I'IRADEN'fES. O PRECURSü!l
o SIGNIFICADO DA CERIMONIA

:rt'ce~so desses Casarões ilistfli'lcc.s P.I 1':, ainda. porque a InconfidêncllÍ. não
:nllscontabulaçôes da. . Inconfidência Ifoi. como pretenderamosque assim a
'llle, pela primeira. vez. se ouvíu ILVOZ cognomínaram, R falta de fldelldade.à
ido povo, que é 1\ voz de Deus.. corôo. e ao rei, mas a eclosão ce

uma nacionalidade,

SWI. form:wiio tinha. tudo de melhor munb~o eda Repúbl!ca, A sua cem
que esta tl,era poderia dar; a con~ls-I vívênc.a nos aperfeiçoa. em nossa in
téncla da rocna.. a Visão. da mont.a-j slÇ(:'lif/cllncla, torna a arenea mais
nha, A. impetuosidade' dos rios, a crístã, a vida mais humana, a ·po·
exuberánct«. da. terra, o horizonte dos, Iítíca mais brasileira,
vales, _P, -purCÍ"a d" dlamanre (j 't It-:;;1.

C As nações nnscem e morrem como ture das selvas. Em suma, um con-
• . as criaturas, Snoefêmeras ou dura- 7..,lomerado -dos maís nobres .c"FI,ea:.r~.

lI. - Esta cerímõnía tem, assim. douras. ja.mals eternas,Multas nasce- em que flsfôrc.ns da natureza SOn'\9-
urna si"niflcação cada vez maíor pa- ram e outras morreram nesta. metade };.r ...,. Além de ema"I;~~• ..,.

e . ram ..as s.uas mais poderosas en.. er"l as,ra o Brasil, Não é propriamente o do século XX, O Brasil quer sobre- • precursor. Ao mesmo tempo 4\le
elogio de Tiradentes que nos ccnsre- viver, E' por Isso que estamos aqui os conjurados eram a Idéia, êle a conspirava para destruir. o domínío
ga. mesmo porque êle não seria al- em procura de Insplracão. de coragem aeâe: êles cogitavam dos meios e português, trabalhava para desenvoí
cançado pela minha palavra: não é e- de fé, no santuário da imortalidade • . ver o. BI'asil, Foi soldado e operário.
a consa.gração da Inconfidência que daqueles que venceram a morte•. poi- ele procurava atlnll'lr os .fins, A ra- como. tll\ e trabalhava, em seu 'ín
nos reune e nem é o culto ê. eoníu- que viveram para nos fazel' sOgrevI_~áO' da.. História, em sua Infinita· ea- cansPvel· anseio de viver e morrer
ração que: nos associa, nesta rememo- 'ver, . .. bedoria, serve-se. Indiferentemente, nelo bem ne, seu novo e pela Indp-
raçe.o I, pendência de sua terra.: Os seus b!ó·, I dessas fôrças e criaturas, aparente- grafos. ab,<orYldos pelo drl<mar!o, J"'~

Eatan10s aquI. eu. 11;1'llCaS ~ ~'en~rr>- SEU MO:-'''UMENTO E' O BRASIL mente contraditórias, para realizar confldAllCill, nl\.o realçaram o fato de
sidadl! do VOBSO eminente Governa· seus designlos;transformando-as no que~le confabu1wa na. Caplt."' ao
dor. para pl'oourar Ins1)iração no sen- VI - A figura de TlI'adentes é pa- m Ih
tido humano, republicano e brasileiro ra nós singular, E' única, E' ímpar. fim. por ela previsto; em seus altOs esmo passo nue nrocuravlt me o~

I I ê I:a, os proeessos vde mlnerac!o,rlal' r.:~
da vida e da morte daquele qUI! aln- Não foi a morte que o fêz gra,nrl~ lTo"~ P anos, O g. nio da. civilização utílí- AIZUP AO novo da U1ph'(oflO;P 'lO";) \w~.,.

(\1\ ho.1e, não pôde ser subst ltuldo na ,a,vida c, agora, ~perenldade da sua ~.a·se dos erros, víeíos, esperaneas e e um trapiche à Colônia para comer-
1(rt1.11clão do·Brasl1. I presença entre nos. , Iüusões, do metal ·vil comodopre- eíar.

UMA NAÇAO . A sua história tem ensmuurcntcs cioso, do bem e do mal do homem FOi, 1) lI! um dos J)l'eCU1'SO~PS r10

I, (b!li'lelaeXdaltam a VI~d~1 e dcsamentem a de- I e da mulher,para re~11~9.r-se,sem 1~sentrolvJlnel1tc. de nosso pais, df-
aue, a. m sena, a escrellçae a . . . dícando-s» " promocão de obras n"

lI! - Estamos aqui para conver- arrogâncta das crtatu-as O homem eogítar se, em Rua. obra incessante, blícas d ' :'1"1 .' It'··
r com Tiranentes sôbre .nós mes êl • ,,'., , f .. \ ' , e.·. I. como o 91)rOVeRn,·n-
~aôb" r fldê I· 'b" n e.. nso poderta ser ma.101',. Foi, mes» oram emprezaôos os elp.mentos mais (;0 do rto ~nr'aral e do llôrt.o do Rio
mos, s re a ncon ne a e so re o mn P'1 t., 'p os Tnp..",fl~p·,tps '"'' d."r,· Nl'osselros 0\1 os Is n b t que ,in-1a 1'" I . I I' ,
Brasil. como constumava ele coníabu- fio fi. tôdas as rl1\'~d~:R r."~arr'.si~·s: '.' ': ma. ores: ·es-I . ~r samos concu r,
lar•.por todos os recantos de Vllo. Ri, hes[j,a~õ~s e fraqi1ldn.des r1nquela êpo"encjol:apenll~: que a tarefA n'~o ce:~sel .. E·,ur!'.....~naente~t1e, .1ánaouelp~
c.ae da Capitania., com a sua faml- C8 de opres~ão e Ignominia.' e que a exl.s.~ncia humann. proRslga tp.moos 1I'1', !',omem eomumdo lnte-
11:1. de con.lUrados, E~ta. 'famfl!a l!, .... . sem se deter. na U1:lrcha Incerta e· rior ",Ineire penRP~se em empre~n-
hoje. uma nadio, como sentia e que- ,Entl'p. elelto~ da fortun1. das 1),)sio indefInida da Hu n'dad Ider. constr\lj~ ·e planejar. grandes
1'1f1 êle que viesse .. a, ser e, t."l"c>. !l,(,ml coes, â!lR I,etros e rl<\~ . :-,.,,35 - foi o ma .1 e, obra~ n'~ Jit,"aI.
de seus anseios. 11m dos ml1'!R rllln.tn.· homem, o d~stjno, o. carnter. . '. .. .
doe esna'\()s ap~f.os. te"re-t.\'.s ~. "',ari. ". ,. •. O BRASIL ERA AINJjA UM Ch.I'Im E' "ue .o g1'ande hnmem tl'a1 con-
t.tmos 'do mundo at.1Iol,F. ê~te Brasil Não se ~d~j a np.lf', o}el Ó' ,qUi o,~r~Il~~ slgoc ml~s:p.s além da.. nossa irn?-<>:l.
dehole ·ê mais s~tl do oue nns~o, "'''''0 "l'oU num A_CP. de C01? ~"'1, Il.ns ", ,h IX. - O Brasll - duas vêzes ~S· nac,v e aa f'prcepccãn de SUR época

f I rl •• , ~rI . "I e que .se im"la, e d..I.~n ml'ltor por I cravo, de Portugal· e ela Espanha - e ,jp se'.t~ N ntemporl\neos. Fixll)'Rm
qnp. 1) MU p ~~pr~ se', c' Ao c,.n uma Id"!a O\le n"r node morrer • di . i 'd êl .' .mais, rortRlecido nl' ,<P". •• ~..l~lp''''''o· ..., l1ao poa, m~ s oe5per~,r. sem cs,:s-

I
n e, como mostra sua alcunha.

selr sal',,'ue.p.l1" ~P.ll lcl.~l. ~~ oulsP."- ,.. sua, np.o foi a cora'!:em vulo'sr. o~l'ar, A lIbel.acao .dos poyos Irmâoe. aquêle que. Com sua arte allvi;;vl'l· as
mos, os bl'asl1eiros, sobreviver, no m~s a grnnd. P imem~ cnra,!p.mmo" 'lao permitia !!tais que. co~ttnuássemos dores. ~ amenizava. COlO. suas Cl'VP~,

reI 'lue só têm. os apóstolos, os sano da ~m"nnl!,"cno ~he<:ara,. através. de, as tlJ';oe' e e~ouer.erRm,llnte 11 ('lti-
In,mdo atual. to.~ e osm9rtlrp.~. . '. estuWtn.tes brsslleu'os, ate Vila ~lca'lrla d(, mlotrt'''\r, o ooerárlo, 1) IR""a-

!l:les tra~iam exemplos, livros,·ldelas e l .:Ior, o 'Y\1"p.'edor o empreendedor
... MEDID." DAS GRANDEZAS tIl' soube morrer r....mo !l!no:uém an- ! "onho~, A opressão nunca fôra maior: . '

!V _ Nos desfro:nlOli do OI'lad')r nÃo testlnha. ..!;RbldO . ou !luel'ido morre,' '\0 ou.ro e no. dlamo.ntearra.ncados iJI VIVE}f(1i'1. AnfOA· 'RO,lr.: () DF.rtMA
nos foi permitido sermos jUiZes de Vllra que seu OO\'<" "'Ielesse· "ascpl'. O '01':'0 nuel'inmos domlnado:'es Impor o.... 1i~OONFIDtNCIA •• "

"n6s mesmos. seu monumento não é êsse granito: é sanç6es.vexatórias à dignidade do •
o Brflsll. ,.,rp.!)p.lhO,rla vida e da convivência \ XII - .0\ t.prra .mlneira não ê sb;.

~mente ~le l'eservoU-se compre· dos mineiros. .."
. . -. ment.e feJunda em heróis .n1as, 19ual--

eneler pOl'que os seu eleitos, mesmo TmADENTES ERA O DESPERTAR O bl'aslleiro Já existia, mas "sem I mente "In campanhas '11 I i
ClIi maiores, como Tü'adentee, devem. .. direito em pa.rte alguma e deveres cm •. n c ona se.
•. ... . .,. i VII - O grande homem é l!l'ande tôda parte", como disse o poeta. em 'l\OVlit,entos brasileiros. Ainda

mOIreI' como simples mortais e a.té, I . . I· d . . hoje vivemos o d d [. ..
como disse Ru ' na fôrca desmal- I por 51 mesmo, em s mesmo, em to o O Brasil não era ainda um povo: I . . ,rama a :I..on•••

y, . _ .. lo tempo eem qualquer' iugar, Tira. I era um crime de lesa majestade. Mas d&1cl" elltlt a plessio exterior I a
feitores. Esta a raZllo" mais divina d~ dentes' foi :ll'anele' entre os que pllre-. em. vel'dade. era um trÔPp.l\o, um emanclpad\o nacional. entre a 'Inse
que humana, de aparecer ,Tiradente, claro entêomlllore. do que ele pela A lnconfldêneia foi a voz. e .'rli'adcn- gurança .mm:díllJ e proteçAo doEra-
para nós para ~ que. o rodeiam nes- ..' .'. .' .' tes o passo e a mio deua vo~, Só li .

, ... .. . . . . cUltUl'a, pela fort.una. pelas posições, elltão. nasceu o Brasil, porqUl' ~OlJle' s .
~ In;;tante ·e Dara os qu.e o veneram !'pelabierarqUi9 e ate pela consldera-Çou.a ver. a falar e a camlnbar. E A. [ncl1luid~ncla, em alma e cor
em' todos os lares.e em todas ~scons. i ..,ão e· re.st1lliopeSROals. !li'a o mcnos tp.rmln~u nor lIbel'tar~se f' che!lot; at~ po. :140 uoietla delnr de participar
tiências do. paiS, maior. multo malDI'., '. P.'. ... nos t cOl'\tlnuará .a caminhar pelo da. luta, d" nossos dias, pela llbe-

di·' 1· 'd . o f~i 111n'aduadodos InconfidentC,lie o me· tcmtID dos tempos. Sem Tlrll,dentes. raçàoecon6mica .do pais. comoM!-
,pós Quase. os seeu os, . o qu•. J ·noscredencla.do. dOR .conjuí'ados,. 'e- porém, .tDlve~ tivéssemos continuado nas -na ..r(lt'!Jendenclll,.1Ul República
no cauafalso•. na conjuntura. no P':o.. '11u-se pelo s!iual'doJ', ·a~lo(J ;'l",~t'.ü- nArarlOll, surdos e.mudos, como tantos e naR,I'!Vohl~.(,k de Outubro de. 1930.,.
cesso, neste pedestal, As grandezas i ~êllcia a Impet40sldacle dassuas·lnl.. pov~sl'eta1'dados,oue Ainda jllzem na etapQBhlst6~11'as da integra.çllo na-

ã d p'l mesmas e nem I ' .... . ·en:mcla. na mFlldic§.o e na escrava- cional. A batalha <la; IIberlLl;.liü ~I:O·
n ose me em' .01' s .. ,. . . I ciatlvas e a pl'eslia da'suas atitudes. tUl'a, em nossos dias, 'ômlca é. hoje, tão Vital ao Jcstlno.
I\s.cI'iatul'aspressentem o destino qtle ... t·· f'lt brasileiro ·cAmo foi, ao tempo da co-' , ., . .. .'., :. .~le. representou o e emo con J o TIR . ·""'ENT . O OUI" "
1L moHe lhes reservou no JUIZO e na, dr.s idéi~.s e dasa~ôes. que all1dá es- i ".... ES, no l6nla a da Independênciapolitlca.
slJ~essâo das sel'ações. Os '1ue 'l r,I'lU' , camas aviveI'" A retoma.dLl dI' esp[rlto dll lnconfl·

. f ' . ,,...t I .. .1 K - Tiradentes foi o emancipador,. dêncla etJH1)1' a Minas, emenverga-
ramo o~Cjue oen.orcalam. eGq..", e"l Os cCln,luI'adoR, poetas. Jtll'lsta~e .sa, ; Foi o levante: os out.ros. apenas. a durad~, J)11':f~,ões antes não admiti....
juram e restituil'ama sua ClLO<,';C.u; cel'dotes, eram noblrea e generosas ID- "nconflelêncla, Nem por i.;s(' 101'1111' das ·zom~rOFr.1vels. através do atual
\'11:1 lZi/'a, ·al'l'ancando.-lh. e as .~,'.nrll-I '1i..f);.Ü1Cia::;•.•1l!\,e.ti.olll1.•(ias.pel~. l'eYCJ1.tl.jl",.'no.'es., mM n1ioc.he'l'a~am t;lU \·iVOr.. preslo:lent'1 Dl'Jusce1irioKubltschek
. . I d "'d r.~o poHtlea, ctlltt1ml e mundIal, ante. atp n';~, F!cararrcomoher"jeos..mar· de O·llveil""bre· se 'assim \'m novl).·· ..

çoes I1lolt&riaIs e pereclve se •. It aerescante ollr~s,'~o da corôa s6br/! fi cosna estrac!A, enouantoTlradentes capit,,'o -d';,' ~da -do' BraSll'~t1e'llre- _...
n~o. ante"h'l\m o santuário .quc ;)';a'I~"jda,a dque;;a eo trabR~h.da capl--contlnua·comollula. 11 nercorrer não clsamlJs Coem" os !nconfidf>nteses.
vam a .~Iiglr à· eternidade da I,ua·,','· tell!:! e do B:'I\5\1 E:les eram a Arca- só .esses vales e montanhas, como crever Dl)' r6F. mesmos. viver com
L;leÜ',bJ.flft e i\ nanão que o, ,1.ai'!.1,'j,)I dia ·e, a Tnconflr.ll\l'\cla, ao PIlSSO l!t1e a avivar nqssa. fée a ol'lentar as pel·slstênr. a e coragem se nlio q\11-

'. .. . . I rh'ad~ntes - COln mais alg·uns II1lli- '10SSPS consciências,' sermos ficaI' entre 0.. 1)OVo.. ~"Udh
_d~ ~mukntes 11'180' inco~'~rara glan" .. tftl'es. Iar..endelros e Pl\tl'!otas .,... seda O setl .antuál'lo, como disse \'.llV, é senvolvld '8 .Sfm história e anôhlmos.
ele, Inl1\·li~ dos povos hVl'es.a ~~"""'ICft" t.1.~· er:tm a lmao:infte~o o bêrro da Repúb!lca,"llela amplldllo pasS'\l1osqtt:>~t'dols séCUlos, é destas

I
e ele 1\ consci~ncla. eles· a fonte e éle hosTllt~leh'a das suas portas abertae à mon~anna~ históricas qUe desce ao

OUTRO.SSAO 0.S~.i..ORT.OS..... 0 c.3.11dnl,.ê.les .a .culturR. e Ale a CIV1-. !larantlo.de tbd8.S ..as oDlnl6es.Els a litoral. t\.rne. aqUela. flllUrll. em.bUAa-.
.. IIzacão, êlp.s o s~"ho e ele o despertar, \'az~o desta romaria, Estamos aqui da e ml~tp.ril"8a pelas ladeiras de Vila

. v - No sel1tid~ vuiSBr e atl'oz_da.·. . . Icomo. pe~c!ll'lnos. em J'l1'OClssll,o. Dara Rica. par!! tluperta~. não mais os '.ln-
)t1.0i'te.l}lle.' l.hP.' qUlllel'l1oln .. d.a!', Oi:> 1,(J'1 CONGLOMEP. ',DO. D1<1 ELEMENTOS I' ren.ov.a.r a devoc..Ao de n..O$.Slto fé elvlca COnf'd.ent!,.. tl'I.a~a con.selenCIR.. a.c!..or..•.
bl'es. os senhores, os alllo:>.es eos' jt1l- . NOBRES .. ... Vlll\· Rica. à MIMS e ao 'f"astl, meclda p. er.ll~lada do ..PR.fs, advertin-
zea são os mortos.' tle é e serão re-· . .' '.". NAoRel se l::IoJe preclsa.mos mllls dedo o povo de Que ae nA.o. se· de8ell-
diV1"o.porqtlefolaQlll.d~lecom'éJe .. VIU.. A. 'iel'l'RnÚneil'.R. fecunda- el~, TirRdentes do q\le naquela Ira. de volver p~ledlr e naclonaUzaró ' o
naséeu,·Pftl'a sempre. o BI'UI1. Nàol,metals. 'diamalltesejlÍias humanas.I··sc"C."id~O'de ônressõeF e qUllllltnlM'. Br..1l terUlIr.lri por es~ ou Ilt"
nasce um' po\'O qUlndQ é de~cobel·to. forjoll Ulll 'fil'c,elente::l de a(1o. Int~irlço ,,!,,~ f'll'UTa ele fmlncl13ador reune tra- recer. r..e"", m\mdo. de lutas lem tré....
m&~ ~t1Il'1t!o &e deseobl-e a si mesmo. e in.f'l~~:Í\·cl, Se. oi ,InCO'lrldent ..~ .rl)-. eos alne a "'-O bem estudados e OOl\l- "u.. entl'l'! ""1hII t' no,u potêJlclis.. ' ,
Foi e:m, V(la ,RJca l1ue nos descobri- c.m o OH~O, éle er&-.O fel'l'o, o PO··oi"!,,!,,\,ll •.,,. f)l)r I1fls. ·Est'·entre IquAI., IIlIltlmoa :yJYfl1do- .. maior' dai l'I'IOoõ
1"~1". !:"o~r"!~· ...ntloa'dR con.1t1!.'~~O .l~"(l, o t~, O. arnntte )nm.e::n ~ 'U'l'llo' «I\le "'li "d~lI.m 1110 54 o pl~ ...: Ll- 'lu~eH' de teidoa DII teII1pcl8;' AI: '.~
"fuh"rn()5·.consc.J~ne<II' de n6t· mesrnlJs·: i';ll~t!",'lhr lI~Üll'e<!&" t dO'.IIU1;!1'lO,· .A:., berdalle, como '.·d.. corarem, daeo·, çliea flue, r..'lo"coll8tiU1rem .JIIlJrlll'ilr c'.

. .~"". ... ~."'. . " " '" ....
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o NOSSO FUTURO

O NACI:l-NALIS~O DOS
CONJURADOS

w1iã.o e de .aacr1ticiQB .Que .aeriobllm
menores do !lue a. de noslos .ante
passados Incon!lclentes.

wa ._=._ -.

um ritmo adequado ao seu processo
de desenvolvimento, estarão ameaça
das de serem desviadas de seus des
tinos pelM poderosas fôrças de pre
domínio e [;,l>sorção· mundiais. O di- A Ol!:NESE DO NACIONALISMO
Iema n0030, como dos povos menos
desem'olvjdo~ e o de críarum destino
I!I'ópao ou ficar sem destino, como
tantos qHE> ngrediram, porincapacl
dade nacional à situação virtual de
mercados e tErritórios,

A nossa tem sido uma clvilizaçção
herdada, ou de empréstímo de inter
mediários e comerciantes, Temos n
vído como entreposte de f enícíos:
precl....mo-; t'<'meç.;ar a víver como
l'omao".$. como bi'aallelros,

ment&, daCOD\'lvêncla. ,I oooperaçlo Inconfidentes; I!:ltes que hoje eelebra
dos demais poVOI. mal, nell enslnaram que ,o temor ...

Foi assim que se formaram .as gran- llberdadeé umacovardla.e ao futuro,
des nações.l1ojeunlversaUstas. Nln- o pior dos medos.·Enslna.ra111.~oli
guém as excedeuno uso'e até no abu- ainda, que nllo deveremos vacilar
ao de .tócls.s AlI formas, mesmo as oon_ entre 11 velha e a nova .ordem,·en

XV _'A .programaçáo do nosso: denáveís, do naclonaUsmo, desde o ,tre a mentalidade colonial e. a men
desenvolvimemo, sem auxilio exterior, econõmicc .ao xenétoac, do '.W'lo:!o':e 1\(1 talidade autenticamente nacional,
mais lio que técnica e financeira ou flscaJ, do financeiro ao comercíel.. ac .
propriamente eccncmíca, é e sera racial. enfim, .do religioso 110 polltlco. O futul'o.o Sr,Governador. camí-
..n=enrementepol1J;.1C11. mailllio PDVO liocivJl ao milltllt. Não foi êste o nha para nós a gl'andes passos,
do que liogDverno.· :l'Ílo poderemos' nacionalismoele'1'll'adentes e dos CDn· Não podentosfuglr a êsse enco-n
nesícar entre a casa de Joaquun SU- juraaos, Nêles, como em nos, ~ r.a
veno co santul'mo de Tiradentes. o' ciona.Ustno nãofo1 e nem será 1sola- tro com o. destino. mesmo porque a

c10nista .e agressor, mas emancípador, BrasU caminhará para. éle com, sem
Os Inconfidentes convenceram- precursor, construtor. Não queremos. e até contra. a vontade dos que não

se, como anunciara Vieira mais till um como êles, dar sem receber mas, tam- o souberam. compreender .e ser\llr •.'
seeuic antes liêle:s. que nos vudiôlmos bém, não QueremOS receber lem dllt. Mas êsse futuro, para. ser brllsJ•

. Sll:CLTLOS. A D.<\R .SEMRECEaER governar por nós mesmos, melhor do O naclonallsmo!1eve sel' o método, lelro, pode vir de todo o mundo, de
que o faZiam os po.rt.ugueses e que o processo ele trabalho e o Instrnmen- todos os povos ele tOdas 115 raças de

to de aceleraçlio do nosso desenvolvi- t d ' . '
J.M9f:nI .- Passamos séculos a dar I1llldil tneíhor pcaeríamos extrair e ex- mento econõraíco, polttlco e social, por o os 05 credos para, como nopasse-
sem receber, elo ouro ao sangue e plorar as nossas riquezas e trabaJ11a.r nós mesmos. [do, torner-se tllo ou mais nosso do
IlC suor. Parece ter pesado sôbrenos a terra. e °nosso dest1no.Pressentlu, Será alllda,o anteparo e a defesa que nós mesmos. O nacionalismo lira.
a maldição ele nos empobrecermos ... !l,'anue 11>J0SWIO, a rorça, ao ~""'1l.CI- da unidade e da' personalídade na-, sllelro inspirado na rnconfl<lcflda,
J:;ar:J. enriquecer os demais povos. A cLatle, o poder de criar e nacionalizar eíonaís, ante a~ transformações de um não é formado de temor ao ínter
fillllld~Zól., a prosperídade e a fortuna lia terra e lia gente doe VeraCruz. ~~~~ ~::~~~:a~ e~p~~r~~~e~~r.ln~1nacional, Não é Isolaclonlstaenem
oe poderosas nações foram atantlltas . O nacionalismo é IlocollBtante de vida dos povos, nativlsta.I1l11SCOoperatlvo c, até,
f'. a.unentadas, em oo.tros tempos, p-,IO nossa .t1ls.orlapolitlcllo e da Cle to- t essencialmente uma atltude um universal, Não nega o passado, an
Brazil, Acreditávamos, então, como uos os 4?QVOS que querem escrever e compOrtamento. ba~eados em p~inci. tes nêles, se vai revlgQrar. As ';erlllS
ainda acreditam, noje, muitos <los VIver a pl'UPl'ilA fustor11h Ele ante- pios, planas e projetol> orl1gll~'lo~ JO novasac:lbam por transformar e
nossos, q.ue umli1a essas rlqueóltls eeceu- Jose óonll:llclo e a Inelepen- povo como empresário do processo absorver as velha N- I...."......u,,.,, \,le 'tu....t:l UIe.LO 1i~..wJ, ~C~- econômico, responsável pelo desenvoi- sl'aças. ao se
nos seríam l'e.tltLú<1as e nossos .:l.- que ao 'I. de :setembro de 1822 faltou vlmento da ordem e do prOgresso· na- porque. com a experiência feita com
c.-ificiOS, na paz e na guerra, eein- Q eSplrlto repuol1cano Cla Incontlelên- cíonaís e da politlca sob tOdas as suas nossa terra. 11. nossa. carne e a nos-
preendídcs e cOlllpeIl5ados. A bOa fe' _"I> .. lJ UliJ, e.,'U UI! · ll..U..U~ formas. E' lubdesenvolv1do 0. Estado sa consciência não confiamos ...

'05, Faltou a Repilbllce. e faItouo CUjo povo não· exerce ou nao quer .. , e ..
e a boa vontade ara511el1'as ocmeçam J:il'asll .tllonto que em 'I de Abrll ele 31 eltercer as funções e'nem ass\lmlr as que .de nós mesmos podemos e de
ao ceder ante a co.'1sclêncla crl~a, 110 .al 11. lnQepeUL4enCla naclona..l1zada. pe· responsabilidades pela vida. poUtlca vemos OrleI' um futuro comparável
maturlclade política, a tntegra,çil.o ec,)- .lD povo, QL1l\IUJO o 19 BrasUeiro. aJuda econômica, social, nacional e Inter- ao dos· grandes }:lOvos contempor'

lllum.e, ~omeçau a imperar sob umll, nacional. . a.
nonuca e a realicllt.Qe lULl1ldlal.. ~egenclllo t.ll\Clvlsta, que marcou o pe- l1eos. Escou cada dia mais conven-

S..abem.os, hoje, que, não deveremos I.y...u l:Iw~eo e n~CIClntU aa VllIll PO"'I- cldo de.que•.ao fim dêste século, com
, ':0r4a!' ;>t:u",o I:Ilm 0Ii nossos próprios .:a lio J3rasU, cem milhões de brasileiros, ~e nâo ti-

recw'SOoS pois mesmo .O/J povO/J Ais- ~,,~ uIt - Vermoos rlledo aos outros ou a nDI> "',e"-
tQrlcantente amigos neste lancemun- o nacion"""mo· res ou, comonao XVII - tste foi o naclonaUsmo - ~
dial. não podem cClgitar senão de sua poderia- 4e1Xar dé reslolltar. da opl'es- dos conjurados, pelo que até nos che- mos, o lll'asllflgurarâ, pelo selA l)(,J\o.
própria subl'evlY.êne~a. sao C010lUlÜ, do àesaJlI:ite ID........ ;·qUJ,. gou lie sel1ll proJetos,plaDos e idéias, pela SUIl cultura, pela sua lavoura'

cl 1 dA'" polJl êlell lIoCl'elÜta"am na povo'\,comope.la sua i.ndustrlae por. sUlls Instlt'UI~
S,! QUE CONTRA O FUTURO ·co'. a alta e cooperaç..o mun....al. agentes principal da emanclpaçato. nos'. . 1da elesigualdistrlbUição das riquezas recursos e reservas do PIUS pa.re. r~"ol, çôes, entre os mais ricos, maiores o

XIV _ Esta, a razãopela.qaa1. entre os PO\;OS e lia impossibJlldaàe de veros seus problemas, na necesslda- mais poderosos llderes da eomu-
, sem outrlls considerações pollticas ou acesso àS tuntes e reliervas OI' tll'UI;- de. de revogar a hegemonia lusitana, nMo munl1laI-.

pal·tldárlasecon6miclls· .DU Qoutrina- peridade e sobretudo de uma. cons- na. união .livre .e .salldál'lll àDll povos
ri9.IJ Doa devemOS QIl brasileiros. 50- . " • '. americanos, e . eram contrârlos ao
roar !lO Uluvor ná. aollllariedAde e 110 .:IenClllo poLttlca, ecollW11íca, .tJJk:UJ113.. elCerclcio, no pais. ·de qUlllquel' pre•
.apoio J, poli4êa de ~senvommento e até indivldua.l.'Jl:. boje.· uma Ideolo- dom1na.ncla estranha, poutlca, eco- XIX - Nossa formaÇão étnica, inj
e~onóllUco. sua programação e exe- gla.uma nova técIllca.de lieseovolvl- D6mic"OIl cultural, capaz de compro- Clada.pela mestlçagern,já. começa a
cuçao. Temos que reconhecer e pro- .mento. d ema I ~ , d sob i meter A Boberana, 1I\'1'e. e nlltural OI'- de desenvolver. criando novo~. ~IPOS
clamar que. sem. ter como ·recorrer. ' o ncpaç e o rev - ..nlzaç~o e form~lio do Brasil, Não llumanos. tão capazes, cara ·a· ~'"Ht1
.a ou_ras 10l1tes e nem mesmo a ou- vêncla dOS llO"os marginais e menos se eletiveram na formulação dapo!i- ra e a civilização como os mais fo
tt:a.i naçóes. spmente restava ao 00- desenvoJYidílll.Nâo bll, para esSea ·tlca Interna os Inconfidentes, esten- tes e llerfeltos. Nosso esfôrQO oom::
Y~I'110 con!9rmar-se com a estagna.- PIlI&eI deaenyolvimeDto p08ilvel ~Ill dendo seus projetos A,politlca exte- QOU o elesbl'avllmento dos tl'óplcos e
ç;i.o ou sacar contra o futuro, eoQ"ra' .. rlor. que queriam com todos v~ po- a sua Inoorpora~~o· a .'. Ih I
um Brasil qUe, necessàrlamente, ser&. .ollclona.lismo que não se caucterlze vos, lançando, decênIos ··antes de velseconómlcos ~. os me ores 11 :
próspero, poderoso e rica, para acele- pelo esfOrço em prol do wenvolvJ- Monroe, a Idéia da união, da lollda- ram com 1i'uai s:~o oe:lal'e:~
l·ll.ra reçlJperaç~~ do Brasil. dej)en- mento naeloDAl. rledado e da Interdependência dClll slmliarea,. as Chamaelasraças hlstó~
dCll~e e empobreCIQQ de nossO& Cll&8, POV04 llbIe1'lcanOl. ricas e clv1l1zadoras,· Temos oomct
E~~a. PQliticlI, nem é certa "~~, é O ONZCO CAAUNXO . Pàssadcis quase elols Sl!culos coube nenhuma Dutra nação terra, riquezas
~~I~, porque e a ijn,lea po.. o : ao BrBaU, na pessoa ele um mineiro, e reaervas. por povoar, .trabalhar e
.amcla, porque Jje msp.lra na alma _ XVI - O mun~ transforma-se ~enovAr att'avés da OPA,o apelo dos explorar, Nossa Populaçlocreace de
.110 corpo QlI lnI~t!J~~~:la'at~~S t~:- 116Jll cessllr pela açao lios povos. A .Inconfidentes nia ma.ls pela Uberda- tun ·mllhão an\lll e nossa Inddstrla se
t~:~e~ ~~r; Jcurso e:.em outro niniuem • dado prever. o desenlace, de polltlca. mas pela .lgualdadeec9- tnultlpll.ca numa progressllo quase
. , . I . . I mesmOll "li U ......"" lUaI,i.·l~ao na Illli'om..1lI1l1l nOmlca pelo bem es~ar.1! pelo 'desel'l- geométrlea, Nouascldades, mesmo
~~~~o. oo~:;.a~-s~er~::ars a tlrlUlla ~t.er:::: 11 neJ.:,lel'VldOell.1:rJ!iIOV,veololl, volvlménto dos Povos contlnentata. ~ do interior, aparelham-se pAra

. U· â d n terra v mun......, como lo r...... ela tor- .. asalstir suas reil6escom bQapltall
'--Jtlca, a espo aç o e ossa tuna. Dio Ie tmobll1Za I! 11 poslç6q NA/! é mais honroso do que Poder- escolas ebem-estàre uma classe
e a escravld4p 1Ie ·nosso suor, HpJe, "os PGVOll le .modlticam lem cesaar, mOI clllltlrUA dltade'l'lradentea média Fe dp!envoí~er e cresceenl 1.
coJn.o outrora. ter~~os q~e enfren\~~ com os JeUa movlmentoa. J:' falso, 11I- que, de JetfersonaElsenhower,oomt1uêncla.. benéfica· paflO equl1lbrlo'
Obl:leiCremeS e ~. aq\le!la 't',e, a liml, çCIlnQ aDGtolõ Guerniro Ramos que.se 4011 Meulos de permeio, repe- económlco esocl&1 do .pata . Melas
da .fm gralldet1dWV:D ~eppo~~ ~~~~: reglltl'lIoll<lD 1UIl' C~ClusãOI>(U;I"''lgll:~ te o Braall a meam. IIDlruase~ do. ses Ind~trials, comercla18' eagdco
Vetllln CQnsen o se ·0 unlversa.1lSmo qUi,. em. nome. da conJurlLdOl td1rlge 80S. iovernOl las se aSloclam em tOrno dos Inte
~o ~.:rei~ct~IO~:Óm ~~~~:l !:~ :Ublllliade de umllo fo~ pll.rtlc\llar amerlcanqs • mesma mensarem pela ..4sfts nacionais. As.·Inlclativas .prâ
Jl ~~J)ncllodo fJe:;unllo iOrme.sfar.'· o orllem mundlllJ, pedo Dconformis- 1Iberl';l.o, eoopera~&o tlSOUclarleàa41 tlcas demandam o Interior. deixa0-
~...; • 111.. urÍ»D.3 de prsanlZaçciell·tl- /lIDei ~e..l~ridaa ftll~f,_?a BumlUl1dlde 401. seWl poyOI. doo litoral, onde v1v1am como lnter-'

Ir I t I l1llis ou de ou- DlC o~ -- OI .,ene _OI da CivJllZa- mlldl4rias. .em procura dOI planal-
rr~.. ~ nJ:n:~es altamente m- çiQ • o...nac:lOna~. COIDO I) aentl-OPIORDOS MmD08 tos, dOI graneles. 1'101 e no rumo·

1:11 ad' d ·ooncontra. ~am e ..veram OI ....confldentes. é Q abandonaM dai bandeiru. O cres-
~:r.J e.i~I:\l::°.te:en~GI"llllC:~ =~ m~iO q,llecf:: 101 ~VDll 10m Sr, Qovernador~ cimento do país eitâ'em ~diI. parte

á I 11011II0 li!' tlvessom sido UtI om a C\lolJae, I:u'loifu.tl,lIO- . e· em intellBlelade que elll c.rtal re-
;~~ffOlV: ::uear ai; .....lIec(lJl.Oll1las ra t ,"~,:Içln;a:m aSII4 Jo1l:'Il"': .XVIII - 'A InconfidêncIa fOi 116011, vlolenti·. o ritmo conJuritur.1
ta~·IIIM'fD.QI•.nlo ~rlllk"l., tJl~~ pc- 4o.~te/l prós~~M.~. u~~u in e~nem.lIlclpada, pl'eeursora, ro.pUbU.C'" ,do ptrogre84SOct'd·lvdlvem.os.demOl:r.lt.'c.a-

'4140 .lI:ançar as p'OJlçoes que 110J' .. . • na, pan-aUlerlcana e nactonal. Ceve l)meD le . e os' a 'Dio mudar e
ocuPilll;da Ifdel'lJl cio mllndo IlClden- a,a1nda, a l)nJCQ _nbo,que Brull•. no norte li 110 íul, moV1men- nOll1a consentir que 10 mude a .noa- .
tal;. Na rttlmlada, di JIQIlIl9 detttllO, aJo nOli foi veàado,.pa:'R C,,,,," '51 tos que encheram as p4Slnas' de 1105- saforma de viv.r. .. .
Dada. WDlOI.:&'temer. de nlJlfUMIs, por DOlllfuonta, Comeonsclêl".cla. ~co-lsa H!,\tõrlll de heróis e de glorias. .N!otemos fronteiras· paranDSlOl
lAIvo. n6B JDtIJJIOI,'O Nturo para nomla e personalldll4e b~asileiras' a: Nenhum, l)orém. excedeu o exemplo, J v1?lnhos lL DOIisas classes inlUlolIrilil ae
Nr DClIIO. extr1r' 1(""'" r.'lUttaa de fim do podermos p.artlclpar /Iob!!t'!na.-· o ··enslnamento, o martírIo do· dOliarmam· para a Ílustenta~lio d•. DOsdl
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convocac!c.:· ,). lima. reunililJ a. re&
112ar-se hoje, dia 28, à.s .17 horas, na
seja anexa ao aeclnto do Palácio T[.
radentes.

Sylv1a Eve!yn Knapp,Secretáría.
Geral.

9 - União rn'~:':'7m'ramentar

GRUPO' :BRASILEIRO

De ordem do Sr. Preslrlc:1tc Do
mingos Vellasco, ficam.os Srs. Mem
bros da. Comissão Executiva do Grupo
brasllelro .da União InterparlamentarCLIMA FRATERNAL

lhores. Enflin, entre todos êsses titu
las e penhores, motivos de .confiança
e fé entre nós, sobressai o de ser o
Brasil, entre os povos, o maior país
católico e um fiel filho de Deus.

leis e defesa de nossas Idéias. Temos
governos tolerantes, emanados da
vontade. popular, escravos das leis.
Nossa imprensa não é sõmente li
vre, come talvea lL mais livre do
,mundo, .

As.classes trabalhadoras são ordei
ras e as suas reivindicações se ope- :XX _ Eram essas, .81'.- GO""L'na~
ram, mesmo quando recorrem ao. di- dor, as. considerações. que devía' a v.
~~:?ard~ rrâ~% ~~~li~an~~aa~ea~~~ Ex~ e à Minas de confiança no povo 10-SECRETARIA DA CÁMARADOS DEPUTADOS.
a normalidade das atividades priva- brasileiro, cujos problemas, .alguns
das, .como sucede em outros países prementes-e outros angustiosos, não ATOS DO SENHOR. DIRETOR
apontados como exemplo. pesarão em nosso futuro próximo, se GEP.AL

homens da sua estrutura experiência Y •

A representação entre nós é uma e autoridade, inspirados na llção de PORTARIA N." 30 O Diretor Geral da Secretaria. da.
verdade assegurada pela Justiça e pe- Minas, se decidirem a criar em nos- o Diretor Geral da seeretnna da. Câmara. dos Deputados resolve, de
la livre organização dos partidos po- so país umellmafraternal como o Câmara dos Deputados resolve, de ordem do Senhor Prime1rOSecrc~~.
liticos. que se respira nesta comemoração, aeôrdo com o artigo 39,§ 1.9 do ne- rio, designar o Pat1l6grafo, classe L,

A consciência nacional sobrepujou Indispensável, como V..Ex~ !;,:,oclamagulamento da. mesma Secretaria, de- Ramoeht Cordeiro da Silva, para;
tõdasas tendências regionalistas e ao fortalecimento da conscíêncía e sígnar 5ylvia Curl Kramer 13enja-
nossa posição Internacional não ne- da unidade nacionais para que o Bra- min do Canto, Ofielal Legislativo, servir na Seção dc Comissões - V.
de ser-mals prestigiosa, sempre soU- .sll - em meio à guerra fria dos po- classe "L" para servir na Comissão (Legislação Social, Segurança e In.
citada para as mais altas responsa- vos .... possa vencer a luta inadiável d R d ã' quérítos) •
bilidades entre as. napões pelo seu desenvolvimento político, e e aç o.

• econômico e socíal e ocupar o lugar Diretoria Geral, em·24 de abril de Diretoria Geral. em 24' de abril de
A ciência, a arte lL culturB e B edu- que lhe deverá. caber nas delibera- 1959. - Aelolpha Gig!iottl, Diretor 11959. _ Aetolpho Gígliotti, Diretor

cação nunca foram 1Il11.IDI''' • m.. çlie.smundlaís".. Geral. Geral.
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