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8RASI~DOUNIDOSESTADOS

DIÂR'IO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇAo I

;A.NO IX - N" 220 CUlI'UL lEDEIUL .'I'tRÇA.F:EIRA, 28 DE DEZEMBRO DE i!lM

7

CONGRESSO NACIONAL
Dia 10. ~ 14,30. horas:

Veto (total) ao Projeto n,· 28, dll 1950, na Câmara dos Deputadoa.
e n,O 52, de 1951, no Senado Feaeral, que cria novos ól'.ãos da Jl1Stlça
do Trabalho•. e dá outras provIdências.

Pia 11. às 21 horas:
Veto (total) ao Projeto n,o 2,669, de 1952, na Câmara dos Deputad.os.

e n.O 259, de 1953, no Senado Federal, que modifica o art. 199, do Decre
to-lei n.O 7.661. de 21 de junho de 1945, que dlspôe sôbre prescrição Ile
crime falimentar. ' . .

Pia 12. às 14,3Q horas:
Veto (total) ao Projeto D,· 1.146, de 1949 na Câmara dos Deputados.

e n.· 54, de 1954. no Senado Federal. que regula a inatividade dos .MUi-
tares. ' .

Dia 14. às· 14,30 boras:
Veto (parcial) ao Projeto n,' l,069,_de .1950, na Câmara dos Deputadau,

e n,· 19. de 1951, no senado Federal, que reorganiza' as Secl'etarias 110
Ministério P.úbllco Federal, cria o respectivo quadro do pessoal, reajusta
seus servidores. cargos e nncimentos. e dá outras pl'ovldênclas.

Senado Federal, 21 de dezembro de 1954. '

·ALEXANDRE ~[ARCONDES ~H~,

Vice-Presidente. no exercício
da Presidência

Presidência
Convccação de sessões ooniuntas para apreciação

de vetos presidencias

. O Presidente do .Senado Federal. no.s têrm'as do art. 70. I 3,', da·Cons
tituição Federal•. e art, 45 do Regimento Comum, convoca as duas Casas
<do Congresso Nacional para, em sessões conjuntas, que se realizarão nos
dias 5. G, 'l, 10. lI, 12, 13 e 14 de janeiro de 1955. no Palácio Tiradentes,
oCQnhecerllm das seguintes vetos presidenc1als:

Dia 5 de. Janeiro, àS 21 horas:
.Veto (total) ao Projeto n.. 1.570. de 1952, na Câmara dos Deputados

oe n.· 189. de 1954, no senado 'Federal, que cria, na Justiça do Trabalho. a
:2,~ Junta de C""1cillação e· Julgamento. com sede em Belém. Es,ado do
:L"al'á. e dá outras prol'idênclas.

Dia 6, àS 14.3l) ho~aS:

Veto (parcial ao Projeto n.· 1,867. de 1952. na Câmara dos DepU
tados e n." 32. de. 1954. no Senado. que altera a legislação sObre o impÔlito
<t!el:cnda. . .

Dia 7. às .21 horas: '

'Veto (total) ao Projeto n.· 668, de 1951. na Câma.ra dos DeputadOB, I
e n,' 109. de 1953•.no Senado' Federal. que cllspOe. sõJ)re aproveitamento
<dos auxiliares de enslnp e pessoal burocrático elos institutos federallzados ,
41e ensmo superior.

,

;.CÂMARA· DOS DEPUTADOS
I .

Bloco Parlamenta.~
Independente

('P.R. - P.t. -:~

P.R.P. -P~T.N.):
Lld'" _ gUermando CrIII _ pa.,
Vlce-Uderee - PL. _ a.alll Pua _

>lU' - urol!l'IIII.utl1er _ Pj,'N _
SIU1J1o Cl&r1Ol- i'a- 86llo Qa_.

'Llderes Partidário.Me •• onça: Vtce·L1derel: Paulo c.aro' e F ••. B. - Lld., OrlandO. o....
vaaconCe.lDI COlta. '.aI; VICI-Lldel: . - 81'1110 aa ::lllvCU'a.

P. I. D; _ t.· ..er _ Qustavo oa. P.a. _ L"", _ CUermlU1do OtUl, i' .ft. ~. .. WCler - .t.Wllerto ao
L· VIC.-Prelidfttt -Joae Aui\UtO' panema: Vlce-L1derel:' Eunco SlUel YlclI·WderOll I.oaceraa WW'UllClt • ti.·
:t~ I'ICt·hUl4m1t _ AcU'O&JCIO 0Icar CarnelrO • AlJIUIte dO Amaral 110 Qa*-

Coa~. ' . tlmote. . ' ••• '1'. .. Udtr _ Altaml:aJ10C
1..' Secretário' - Rui Atmetc1a. -. ~U1Aó .:1,- a.cr'tano _ U,,"&1110 ~ClnnbO C.g.M. - Llder - Afllt1lo ArlDOI. •
li.' allCl"t4rlO .. RW lil&lItoI. . Vice.Llder.: ErIÍIUl! Sitlro ..; LUla i'.Ih- Lldef - RaUl PUa.
.,. accretano _ ~oIt uWlnarlee: JuCIa. Seit.ar ·lhlttlo. P.'I'.II. - U•• - &m1110 Oarlol
,supeata -SumDBrto Moura - B· T'a -"4 rt'1.~_ ••__ • P.D.O. ~. lt.!del_, Arruda Cima-

l:Jclo 6OrraJllo -AntOnio loIaJa. r ••• - ... er~ ...... ........ a: V1C••t.Ic1et. _ Anetr. Aralljo.
bO:'~Oea.· aa quarW-lllrll, U. 111 Vice-Llderea: Lucia 'BlttencoUI1 P. a. P. _ LoIO., _. WoltI'am

Secretdt10 _ PaUlo Watll, 1ieCr1lta., .Azia M!1~. • Fernando .ll'errarl. . Metller: V-'J..lOet -I'ODClaJ1O oOl
l1.0 Ueral d. i'r1l10!11C1a. P.I.F. _ Llder _ Deodoro AllID· 8&ntoa.·

:CO'MISSCe:S 'PERMANENTES
.--Constituição .' J.ustlóa

li -Deodoro.-de Me.t1cioilç;. - PSL
- VIClI-PI'CI1cImre. .. '. :,

:I - Ach11ea M1ncarano -' PTB.
:I - Alencar ArarlplI -' 71»1.
4 - AntOnio Horaclo-PS••
5 - AntõnloPtlxoto -,,'UgN
• - Arruela' c&mara' .. FDO.
li-Barreto P1Ato -~.

8 ..; Benedito Vala4areI' - pan.
'9 - BII\loO Pinto - ODN•.
lO .- DNlJel de CarVrJ11o.~'pa, 
11:;.. Plrnando. Nóbreea·- PTB •.
la .- GOelo1 Ilha - PSC. - -. .
13''';' Jarbu .Maranhão - pan.
14 - JOIé oIoffU, ~ PSD. ..
J,8 -' JOIé Matoa - PSD. ',,_ .
16 - Ltlclo Bittmcourt o:- '''T11
11 ....; Ollveira ;'B~lto -, I'SD•.

".

1'1-- PaUlo Lauro - PSP.. ;
18 ... RaUl PUa _PL.
111 -BcmdoD Facheco- fJDN.
iO'~ Telulra. QUelroi - PaD•.
n - U1IsIca Gulmaràes.
1.1 - VaIO ~ PTB.'
as'- "110. .
ato - V...o· - ·t1DN.. .', °1 •.

ell.lilUM~

AUolllll8a.l1l1rO - t1DJI,'
AtIPleomllO - P'l".-
.. MIII'OII - P11I. _ -
1)Iooltalo' ÓlIarCt- PiO•.
lIlrU.DI IMtIria,- UDM.. .
OItQ11oMoÚl'a- PID. '. .'
UlWb~"·OM'IlI'I-""~.

""" .. .,,;.
",.,
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Finança.
L - 1Irael Plnilallo - PSI) - lr.~

llIle1lt.. I o •

~·4~

eM ;10 çlo

HELMUT HAMACHER

tk"triOI
iJ'JOC .

""~"'t" .. ;. ec.n ....
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••çÃO.
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DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL.

.. , .

Imp,..sonaa

e ...·". "O ......vlço o. ...uaLlcAc;:5••

MURllO. Fi:.RREIRA ALVES

.... ,I.lTVI.lI' ,

lEUJlTTCCEl! I PAR.TICULJ.RES I l't1IfCr01UUOS
Capí~al • lat.rlor Oa)lta1 • IJltlrlor

l!Iemllv, Cl1 1',00 S!lIlut:. CIi
la. ••••' ,. •". •••• CI1 ti.OO .la. •••••••••••••• •••• Git

- E:rcetll8du .. ,au o .zurlor. cru 'lfl. ' ••,r. U1IIf" .,
•Ulutllral poder·..·lo O..... ,a lJ.u1'l-er "oca. )Of 'It, JaH'a
•• 11m .no.

- ! fim di pOllllli1ltai' • re..... •• ".lor oo.p.u.ll0' ••
..olar.cllllentol qlllnto à ,...,llc.çAGI. aollcita_o ,r'f.riaoll
• flmeua por 111.10 d. clltlllJ. n fll. pouaL .JIl1.U'•• I 1'''Of ••
T..ourelro do ••,art.a..ate 4. hll,reuI '••0101&1. :

- OI luplelll.llto. ã••410h. dOI 6rgle. oltel.ia .•erlo f.ra.cllo.
I'....llllnte.'o•••C' .,'l.atl IOlloU.çlo.

- O eUlto 410 Jl.m.r••v rA .er..014. •• ~ U' t .....
.a.rolel. ~.carrfl1o. eellr ~••al. CrtO.If. . .

b •

I - P.U1o Baruate - DI>N _ .,..
"..P!'UUl,nt. - .(t4lAllt.úl0 11
8&01l11.

I - Allle Saml:iaJo _ tmN. '
, - Alo1510 oi Outro - 1'.81::l 00.

atattrlo d. JUJUIlI1. -- ,. f'

A - Artur 8110tOl - OIm a.rtn1S
~o d... .Relaç6ea Exterlore.).

• - CUIO. L.ua - PSD au.1i.S;tll'llI..

• I'uecdal. .. ... \lí
t - Clodorn.lr Milld - pSP- QlV02

1.' fllrt.t - DNOC8 - UCT) •
• - E1PldJo di A1IIle1da _ i'Sf., ~~

".00 li - BerllerC LAl1 _ UPN. ,'--
, •.00 10 -.7* BonJ!Aelo _ l1DN (MUIlJ. o

\êzio da AI1'lcultllra). I
Irt MUI 11 - umma Bitte.Qoo\U'C - rim ...

CConlJ'ellO Nacional). ,"" I

1:1 - Ma<:edo soe.rea e SUva - PSD•
13 - Osvaldo Fonaeea _ l'TB l'.1'rI.'

I~ - I'arslfal Barroso - PTS (pr,.
15 - Pontel Vieira. - PSO .(Mln4~

16 - TrwtAo da: Cunha' - ,PRo
17 - Valdemar· AlcAlltara - PoSD,
18 -:. Vago - PSD.
111 - Arnaldo cerdeh'a - IISP - fi.
20 -Ã\)elardo Andréllo - FTB. . ~

----_-----:-- ..121 ~ Abelnrc:lo :data - E'TB. . I'
22, - ClóviA festana _ PSO (lI1VOP'~

23 - Dantas JúDlo: - ODN. o ,
24 -1"reltas Cavalcanti - ODN'~. ,
25 ~ Jllnduhy Carneiro - ·eSIJ - o

28 - João A,irlplno - OON lPodeJ:

21 - Joaquim RamO. - PSO (M1

28 - Leite Neto - PSD (WnJstüIO
211 - Manoel Novaea - 1"1\ (VliJorl- j

30 -. Moura Andrade - PDO«
31 - NtIltor Duarte _ PL.

, 32 - fonee de Arruela - flSD .\14."a

33 - Ramerf Mazzi1l1 - PSO ISuD

.34 - Rui Ramoa - PTB (1\41n1atÚ1Q

35 - Vilter Atalde - PTB.
38 - Vanderlel ·.l1lD1or _ WN.

3'1 - Vago.
VaiO - PSD.

10 -EuzéblO Rocb. - PTB. iI - QoIJIIo· G. IoI1U - I'L _ rle..
.1 - I"erreua MlJ'tw - PaY ,.,.."",.".
.2 ~ lrll Me1noir, - t1DN. • _ Ad&IW _atr.to _ CD1t~ .

oi - Jaune. Arftl'l)O' - UON. • _ AIldr' AraOJo _ rDO.
•• - Joio ROI2I& ... PSD. t _ OU1.. Vlladar.. _ PS1J.
.., - lAoouto· wa.! - 1st». • _ I'1nII.IIl "eCO _ l'm.
.1 - 1.1UI viana - Pio. '1' _ "'01.0 callaDII _ 1'T8.
.'.- Maaallllea Melo - PSI),. • _ LUc1llo Mede1rol- tJ])N.

• - Io&VlO t.IlrU. - ~A. • _ I4aplhJea PlDto 0_ UD~.
.• - NIllolelo !"onten.l. - I'ID. :o _ t4&Iloll Pe1loto _ t1DN.
IQ - unO! 4JVUJI - PSO. U _ JürJo aeDS _ riPa ..
II - Vlua Rt~U'O :loaSIllto•. -poR.' lJ _ loIolU'. Bru11 _ PSD•.

J:t - VIr.1ll0 'UVOla - UUN. ~, _ NaareJroà 1'&1010 ;. rs~.

" - WU1, 1"l'Ollcb - PSD. l~. _ fUaIlhlll' di 01lvelr" .. l'ill.'
i4 - Wllaoll CIInI1. - fiP. 11 _ 'awo OOUCO _ PTB.
' 11&1:0 - PSo.

l' - \'1ctorlDo C01't~. - 1'81),
I17l1T1n1'loar~ 1'1 - V.ro - rra. ,".. ' I'" _. I

:& - Alciàes Carneiro _ psn.
J - Carlos Roberto - SISO.

06 - CUIUla Macnado - 1"SO.

li - Edl~erlo. de Castro - lJDIi.
ti - FUadeltCl Garcia· - ~SO. '

'i - Flavio CilIitrloto - ....SP.

8 - Gentil Barreira - \1D1\I.

8 - HermelÍ ele Sousa - eSQ
:0 - lvete Vargas - PTB.
12 - Osvaldo Costa - PSO.

.11 - Menotl elel i'icclUa - PTD.
13 - ovldlo tle Abreu - PSD•.

14 - Vago - oPTB.
15 _. Vago UDN

18 - Va~o _ ODN

Olplomacia

1 - fWfo Ca-bal - PR - p/,w:
aertte.

-
a- RUI P&JmlU'a - 0D1I - "1,

i. tI4IlI".•
I - BJJY10 kbel1lqu. - PTB•.- V..

. ","'MUJftU.

• - l~o '-tIDW --,m •
, _. &JlII$l CIOClato _ ODR.

• - BJlrlll 111 CanalbD_ na.
• - 8r1JIdO~~ pa.
, - (lOHI ftoCSI1lUM - 'IQ
1- UM111 l'araoo - I'ID•.
• - 14U&r1lo ~t.o .. .;.o P.r1L

asss TGI-ç2.Acira 28....~.
8.110 Oa 1'111 1 _ PR ,~uDltl:lUl1,) peu
üurg·e. nv An.atliLl.

.JURO ti.ulBa - t"'~U.

LUI. üIUCI, - ~ uN .

"~n~~~' l"'l/ll"nte. - t'SD.
I4Jun. dralSlJ - t'~iJ.

Mun 2 l"R":ao - P:;l'.

f ..Ul0 ...Jouto _. t'".1b.

t'LU....aU ,,",Ul:U.lQ.

·h'''5~ l.Iutfl ';t'SO,

\lrll:l (uVUl! - t';:ÔU.

Se<:re'tarIO - ~U10 a,'):'ha::

AIJJ'l'AAl - ::>eO<lStlaO L.U11 l1e lU'
a.:1l~ l"I~~elr. • ~Veun• .u: itor.o

.ullctllO.~1'1l10 - StclJul!nrreto Mus.

a"unlOIll AI ..r"", , QUllltu 1t'1I"
" I ••~~ QU,a., "Il tiiUlI 4Jlli.W~ W.
'iAeI~ ~TaDllO.

Comisão de EconomIa

CWúl. Sueco _ !JSD.

SOllfJ'lIO l.:a'alAo - na.
lieto Campelo - U~.

Solldoll "&~ellO - UDN.

!!!IlA R1DeItG AGI twlLlll -. I'R.
V.,O ..: "lW;

'.'0 - í'SD.
V&IO - t1lJN.
ReW1lOtl AI 4U.l'taI-telru. " Clt

leMe" Dor... D. '&4& ·Mulnoa:sr.n·
. GIlo" ,~. &IIClu.

.s.ttlltua - _Im IftlJll ~"lJl

AIIZIUGt - aa'&lClo Ioar. 111 MIJO
DoI:tIJQgrA/O - J..Wll0la~" ~.

'lbWO.
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& - QlI1lberml Macha40 - I1DII ..
"'"ldnC••

I _. Qenn~o Dockbona· _ P1II ..
'".·P,,,I4Mt••

• - AAJIloUorllrl _ ,!lU.

Tomá"da deCanta.
-

A- "lIldito tolerl\llhlo _ PiO•

S - Blu Fortea - PSO.

I - Quriel dll A.ll1aral - PS

'I - Jlllio Camno -'1'80.

a - José Amaud - P80.

DIa••u1C aolldo _ P••

'lrlli\lIc1o Pior.. - iSD,

Heitor Belvlo - ODN.

LUCUIO WedetrOl - geNe

MIUlII Palela - PSP.

8I.to Srand - PTa

VaIO ·'PTa,

8.'/4110 - Ll&1II AbllaI •• ,..
111.

ReWl16e1 .. C1uartal I Itztal.r.1raI,
li 11,30 l1or... DI lIJa laDUlo ......

13 - Paralllo Borbl _ PTS.

a - Ralmunclo paclllha - U'ON~',

... - ,IA - '1IOOD0I10I OoIta-, ••,'

11--9lIIra IobrlDbl -'PID~
fID -1M_, ~. ,,0",. ,I' -, .

Segurança Nacional

lVIft'JI'VrOe-PaMAJlUIU

Abellrc111 Mata - PTB.

Andr~ Femandea - DON•.

D~el de Carvalho _ PRo

Deodoro de .Mendonç. - PSP.

3 - Alvaro Castello - P51.,

• - Oanton CCelho - PTB.

5 - Dolelr de Andrade - 001'.

6 - JoSí Guiomarl1 - PSO.

1 - Lacerc1a Werneck - PRo

a - LucWo Meclelrol - U'DN.

8 - MaialhAe. Plnto_ t1DN.

10 - w.. -,el pélícoto - :JDN.·

11 - MArio Bem - PSP. '

12 ~ Moura BrllliU - P50.

13 ~ Neil'elrOl Falclio - PSlI. ~

U - Paranhol de Ollvel!'a - 1'51'.

15 - Paulo COuto'- PTB.

16 :-' V1Ctorino Correa - PSD..

17 - Valfo- PTB.,

1,- BeIlJ_ AraIà 
,,~~., .

I -, ArlDe40 Do..- _,..,., .
I-Ara- .

Mota Neto - PSD. ,{ • - IrocbIdo da Rocha -' PTa.

~elaoll l'arlJÓI _ PSD.,. I -, 1l1Y1ldo t.odl ~ PSD,

OstoJa RlllUBkl - UDN. • .. l'tn'II ICrIJa - CO.
Secretirlo - .DJalma Tavar~. da I -~ Af\UIf - PID.

Cunha Melo Fl111o.' • -GlI1lbarm. d. OUyml _ I'm

Dat1lórrsfo - Maria da GlÓl'ia 1'6· • - a'llar Be1trlo - aDMo;

rea Toreur~ • _ Jor,I' J.llOiII _ UDlI

-ReunlOes AI qllÍllf••felr..... quln~ Íl _, JoM li"" _m.
10 'horas, 111 Sala "Sablno BarrOlO". • ' , , ,.

, IJ ,-MIIl_ PillllDtII _ 'ID.
'Servloo' PúbllcoClvl 11 .; ~11ACO' flIDIIeI ",,!P8D.

1 - Lima F1&uelreclo - PSO - Pre· 15 -, Romeu Lourenglio - PTS.

sldente. 118 _ Ronclon Pa.checo _ UDN.
. I

2 - Galclino do Valle - ODN - Vl- 1'1 _ Valdemar Rl.lpp _ UDN.
ce-PreSIClente. I

lauto Ramoa - ~.

VtrIW, CorreJa - PSO.

'ecrct411O - GlIcIa d. Alall Repu
Il11cano. .

AllZlllGr - R. Ioarll 41 Melo.

Lauro 0ruI - ODII

e - José Romero _ PTB.
DtJcIUó,rG/. -1.ucloll IIolLlII PI'

I11ltro. 10 - Lopo Coelho - PSO.

Jtu.nlO" ... quUlt..·fe1ru., ... Ii 110' 11 - Lourengo Júnlor _. flSP.,

r&I, DA I&.L' 81.l'DO Iiranctao. ... 11I- :2 _ Mário palm~rlo _ PTIS,

-
Sa6di Pública

Art I'1tomllo" - PT8."D,1- hrlb ;',Ã.

I - NoYlW JQDlOr - I'm, - ....
.....c••

• - ....0 IamPfJO - WN - , ..
,.,,,,,,...rt.

• - AJl'Ipa l'arII ~ I'm.
t - AAtODIo .oorrtIa - ema.
• - arlllO aJ'tl1'a - lisa

Redação

I - OlJDpOI Veria! - PSll .. , ....

, - Meltl N.to _ PSO.

1 - GetOJ11) &lourl - 'Sl:) - rr..
"411U••

•••uno - SU.. GoUTlla. ...

AllZlltlll' - Marl.. LII1U Oamblrdela

alwuo. uqUlrt... leltal·leuiol

M 11 bor.. nl S.la,~o .&lTQI.,

,- V....

ADtODlO'~to - UUII. ,

Benedito Merauttlio - ,m.
LoIlO Cot!bo - PI1D.

larannoa •• OU"lf' - PIP.
, ••uno - MarIA gllAOllçao

".•
A~ - Ramolll.& cordtlto .'

!lUn.

I' - 011II lSutol - 1'T8.

I - aoll&IW oayaJciAU - rra.

• - I'lino 11. Cuve - ftD.

1 - l'efr11l'a uma - IIR.

li - "aecl. AJDlrfltll - lIiD.

LI - JQÚ J'lI\Iq - UD1t••

, 12 - ,,0It IIl,dIoIO -'111m. '

11- Luta VarlU - 1'1.
16 - Ovld1O 1)\W1I -; p81)o;

~' - Pllllra Lo,. -WN.

• - a,mello ~HO -PII>.
, - Wolfram ~M..tI1er, - PU'~

1. - 1Wd'lIrIDdo 811&1UA - I'TII - a.un1OII .. 111\1.II411,'quAI1aI •

""*,,U. l&\Ii.learu ... lt,;tl1 I1OI'U .. ....

• _ AIUlào AIY. _ mN _ r.. llC1IldO ~ulDAb&ra.

"".....U.·-AnII_ raleio - PID.

, - Bartolomeu lJIandro 'ID

• - CeJIo ~eç&Dba - na.
• - CUnha aulDo - pSQ.

'I - lrDbI .iUro -, mK.
I - I'UDIIldo 1'\Ór., - ND.

1- LJcurco LtI&e,";' GoM.
21- MUIlII PIlcIo - PaP.

U - N6IIo1l caraln PL.

11 - OrlaDdo Daatu .8•• ,

11 - PUD10 Collho - PTa.

1fo - brIO' Dutra - P81).

li - Tell6rlo Cavalcanti _ VDlt

111 - Teodorlca lo .~cra .. 'SD.

U ... VaIO - ps'r.
.~ ...AIIIIlftf

-BrlllO di Iü~esr., - pa
campoa' VIlIÍt - p,D,

'LtoiUdU MIIO ~ na
ÍAopoldO MaC1t1 -- uDA

·.M.eDc10DÇI Irllá_' PSD,

flAcldO 'OUIDplO _, .UD»..

Turaa -."1

LeglslaçloSoclal

'l\1rm" 'lIDA • -."1

•••tUto _ AJIIIIO "oM fll'UI

~flCI&I LertlllUyo. oiiiii &I,

-
'ccr.C4r1O - Albino ItlllCllllldlO

pomlldi OUyllra. OCICI&I 1APIICl'

DICIRóIr.r. - ioWl.. ,,"la, ~

,O, 011II1 &.

Rewuoe.: Turm.. -A" - Terç.. 1 "'''l4fnte.
IIU1DtaI·letrll, ... 1&,30 Dor" DA -.:a I _ Lauro CI'uI _ ODN.
Ionlónlo Car!lll

TurII11 .... - lIeiUlldU • quarta,"
tl:lltU, ... 1..,0 I1l)r~ .. MIJI utO~Cl • - RoDlrto Morena - PR'II

CarlOl. 1 - BaUlo RamOl - "1'l'

L1curro Leite - ODN.
LIlIlU10 Yeelell'QI _ UDM.

y'enclonçl Brl,1 - P'.L'8,

Pelalll auerrl - 'SQ

R..unJlnclo Pa<UUll - ao".
Tarsel Dutrl _ PiO.

B1aetreela pacll.tCO - 'SO (.).

C.J SUbltltUlQO .. 11·6·... pelt

11. MUOCI. Vil".
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1t -Nelllon Parlj61 - P8D,
11 - PaUlo d' Abreu - .......
J' - RUl MllllJO - PSP,
1'1 - VIJ'c1J1o Oouel. - I?flJJ.

I1lUTInlTOe ~u

JOI' OWOIll&r' - "SI>.
Jo"" '111'7 - 110~.
raulo NarI - ,Q.
PiU:llo Coem. - PTD.
StcretCTIO - DJIÚ'o 16anatlJ'a 0611

J..OP8.
ReWllOel " quatUl-te1lU.

IIlUTm7TOl PRItUlUTII

.~ - loIllCll1toe lIeto- P1!ID.
11 - Neto Campelo - UDN.

• - ftoàrllllel SeaDra - 'Mi_
li - faca.1. - 'aCI.'
17 - 'aca.

Transportes. ComunicaçõeS
e Obras Publicas

AI\t/lnlO CorreIa - UDN.

Árrnanoo t;orrell - PlUJ.
Cor..cl Nunei - P::iU.

lI, - Vucol2celOl COIta- PSP•.
11 - Vaco - PSD.

I .lla5TITllTO. PJIIUIAIlt:Il'l'Q

1 _ ~lIac Pinto - ODN.

D."aorc Clt M.nQotlça - P~l', 'I - Coutll:úlC eualcanU - t'MI.

"~rol<nClD f'errlU'l _ P'II:!. J - f'tanclSco Atulal - 1'50.

),tllCI••ao lioonnn. _ 1"1'.. ' - I.>ermano OoclI.noru - 1"1'8
I - JLI" ACacllaClo - UVN. Lull Garcla _ UVN.

\'a~o _ LJUN.
:ieC1p.I/ltlO _ Il:llu Oouvel.. I - L1m1l Pliu.lrello - PSD. U;.no ~alJll6rIO -fTB.

oCu.rlllW' _ "arla Lllllia Uambar, 1 - l.oureuo JUJUor - i'1Jr. MWúI 'aleio - PIilP.. Pollgone das Sêcaa
"e.1l 'tcrtrário _ LUcilla Amarlnbo de VaJOO. PUbo - DON. 1 _ OIcat CatUllrO - ,liJJ _ ,.,..

ItPllnll\~~ ~~ u'rç'U ~ QtlIn!.u··"lru I JUUll'a. VucoDcelOl elOlta - PSP. .....t••
.. ;I) nuraa. na 'llill <leiO di.rtOl. 'A~rrllat _ Uda I'Jllt.nell. slln Viana Rille1to doe lIantot _ ~... a- ~::"1:=~" - l11). -.

Duc!ilOgtCljO - ROfélla d. A1nll1da ·8ec;,t4riO _ OJallSO Bandeira UOU • - Altrlao ~arreU'a - C1DN..
,..una. 1..clP". 4 - t1eroers a. Cutro - PSD.

RtUDlbu .. ptUlltu.relr". ,- Oll"u ftodrlllllt - PU'.

I
ReUJiIOCl b tArçu I Itst..-r,1ÍU I - I'rUlclICO "a&eao - t"l'M..

.. qUlnu • trinta Mraa, lia ~I 1 - I'raIlcltCO MOAte - 1"'1-.•
...... I to'llWg a. tlulIWl. Valo'r'lza .0' Ec nA' a • -. JoaQU1lD Vlqu - '1iU.2 - 8pnrlQu. PlillonceW - ~... . çQ o umrc 11- Le()Dlau MCIll _ .PSU.

P7ellaelltl. da AmaLônía 10 - MenaoDll1l Iira.a - PJ....
. 11 - Peuoa a. AraUJO, _ ULJIl.

1 -1I.o.al'o VII - P50 - 'IC.· 1 - COaJ'aq NUAU - ~SD- ,.,.,. Ia - Pouoa Uuerr. _ PSU.
"'enaente. Bacia do São Francisco IUteIlU. 11- Rira... CUteuta - UUN.

SD 14 - UI\IIII LIDa - pau.I - AmarlLl PelJote - P. . L _ VieIra di MejO _ P.sD _ h.. ~- V!flmlO Sanei Rola - PSP - 11 - V&lter __ 1'&1'.
4 - Clelllent. tMaraao - i'SD. 'I4ml., Vlc,-"'all1ellta. li -.VaiO.
I - Emlllo canol - t"L'H. a_ Mil Maroll- P111 _ VIC.. • - .0\101110 MatDl _ C1DN. 11 - Vaco.
t, - PeTllaoao h.rrUl - I'TB. P,eal4enll. • _ AUreál> Dual1b1 _ PS1J. SVHTtTllTOl P1U14n11,.

AdaD1Í- o$atTt14 - UU1'l. '
1 _. Jaime telleu. '- i'SD. • - DIX-IIUlC 8OIado - PR. I - A!WIlo hrrelra - m. CI.mlllte M.araao _ t'SI)•
• - l..alayettt Coutlnho- UUN. • - i:aaarll 'eroaM.. - t'SP. • - ADSIIIor Bo'" _ PDC., 8IP1álO ae Aünalla _ fi".
ti - Mllnnae. Barre", - pau. 6 - f'rotll Morelra - i'TlI. 1 _ Atalc1tSutoI _ O1)N. '~:~:O S'::IIJ_-r~1t·· .

10 - MJlurtcio Joppert - UON. S - BéIJo Coutlllbo .. PSD. " - .paJOlo d, Campo. _ UD1'f Va,o - .PTH.
V.,O - ..S~

11 - O'!OJI ROi1Ukl - OCN. 'I - JOel PrellGlO - PUQ. • -"ODlte•• BUva - PtlD_ Reun16.... "uarcu.t.lrU .. li
1~ - Balo Brana - flTB. 11 - Leandro MaCleJ - UDN. I' - "'lU -faloll _ PTS. . _otu lia li. huJo Clt rrOlltlll.

11 - Saturno:.aO Sra.1 _' P$O. »- L10pOIQo",aCl81 - UDN. .11 _ SlIfOClllJleJto _ P81). O:'e:r~t.4fJO - J.ucllla Am.....1nbO d'

I' - Oblrajara ltelltenelljlUl - t'51 O - l4ac~llo SOl)rUlho - Pl'r 11 - "&lU MachadO _ OU1'fo: AUlliar, - LIda. Plmttnellt 111...
1t - Vuco ..Uho - OON. 1 - J4.\rIO Oom... - 110M. rJ 11 _ Jalo"AbrIU _ .~. DactllOf/l"/o - aoltlla - AJmClaa

-----------;-~-------------....;..--------------_./
COMISSÕES ESPECIAIS

"
..,~

..,,,.,';.;..

..
VaI. do Rio Dace :'.o~oc~=~ p;,.!.SP. ~=~o~~u - ,a. Em.nó 1 Constitulçlo (N.o10.

NI,ole"o "1l0~~ - EtSD -".. t'llllleuo 1.111&'" - t'atD. . 1I_1t4no - QUda A.IIU ~Ptl=. a. 1953)
M;a,.. Itctet4t'lD - J1alU UOU'eJI.· . 1l&IIO." ....

A!lII:l'tO Deol1a~ - UUfi ... VICI· _ _ « mc. 00 1'RABALBQt.
trl6ll1.au. .. Eménda i Constituiçâo ·(N.o '2. Emenda" ConstitlJlçlo (N.' 2, AUI\lICO "eua' - psu.

AlYafll Cutelo - 'lSD. cl 1952) JlrQÇJI..llo lia Rocba - i"1li.
A)IIJl:UIll llluoleUll -IJuN. . de 1951)· -. . e. . OUllo JQDlor _ 1"8lJ.
,eUClllno t'enl • r_. ,_ IPI.l.NO O. fUlCUl'lI:RA.QAO 8UU- 1.>UItaa olOlUor _ UUN. •
UWlIlcrm. MacnaClo - I1lJN. '(PLANO IOU~OAIJCO Dj hQU HOUOA DA d&Ll1.A iJU tUa '''A' Id&arcl .rVllUlll.. _ ,BP..
(,iulIncrme Cl' ("lU,C1t. - t'1:iú., . LJO So\U ,RM/<1!!jUU &1.Bll 00 .ULI. . . IUrlCO llaJu _ lISO.-.
..uau Alllercarll -: ·t'liIU . Aftllt AUora _ 1"'111. RoUGOD t'acneoo - ODN -'ICe- Olt.oj. RoculàL _ U1JN.
V&\l.Cl A.aIC' - POU', ~ UoCO, WIa _ t'~ PrINl.f,. V&lO _ lIs!".·
Yuconcc!OI Caata·. - I'Sf.·. -' '"lU,. .'. OIIN 0VIMIre -' .-D _ ". . .
Blllfet~MO - UJ.uma .... CII.:2Unb' I'l.aUllWllloPal111ha. _ ODN. lIft&e. . _ ._. ,. ater.til1o - ·JCIt 1Ioc:lr1rtI- '"

Meio· l"Ubo. . Y110 _ "...... t'aWO Lauro _ ,sp. .~1IM. .
.- 8elUlloea 11 .ei\ltlClat·telra.. "li 1i1CT'~lD _ OJalllo Jilat1áeJra &J0Ja VIIIO - liSO, .. -. '
bora&. lIA SIUI ·8a~","QIO"I· ...op". _ :'f"";'" .;:=.ItáT1O- DJalGO Bandeira GOla Emenda l'Conltitulçlo (N.'U,
~m.nda k Constítulçlo (N.o 6, Emlnda à Conltitulçlo .(N.' '7, Emenda â C.;;mulçlo ·(N.o 8, de1pr, (Imp&sto TerritorIal):

c1. 1~49) '"" d. 1952) (Altera art•• 25t H , cle1~53) . ArDlJdo .Ofrdllra- PaP.
• 1'24) ~ .'" . ,MOOD'ICAQM) DO ART. 11, ,.... JillnlGlto V&aClar.. - PSD.

COftGAN1ZAQAO DO UNADO ' .• . 04 OQNm1'UU,lAUI' - 00Cl0J' WIII - lIIW.
fJ:1Ji:RA.LJ Oarlel .t.as _ .PSJ) _ "'''Id't'''.. OIo4oro 41 MIIlCloDça _ .... · rrae lrreJIl - 110M.

'" -Cl......-e·- _ .dU.... seorecano. '.- .". RoInnea.' Pro.ta. Aawar. - "1'8. ' Ra, 0°'" - !f80 •_. .._u ~v..-..... ,lJOuia... . ,0000o, l1ba _ PIU. I" U1c:tua - .. N.
ftWO Mar&ll.l1ao - UJjH~ IJIIII'SO Dlldat.e _ UDl' _ • .,. JOiO Roma _ PSD. .VIIO - pm.
aaw PUa - toLo. tor li ..... .
PlIIlIll QOIUlo _ rrII. ' • .. 101',_" - LuIaa, üIIaJI... !I. StcrlC4J1G - Vera DuQut CoIta
OI',alllO -...-_ ..-. l.aJ1lelra IltteDcolll1 - -,an. rSII. . '.' . ;lIJYM .

~-""" .UI WUIoD Qunha ,.. f'R.- ; . _ ."
.. ~~~: _MUJiM:ra

• . . ~~: ~'.. ' . Emenda 1 C'on.tltulçlo· (N.' ta ."-..,.t4I1I - "w.t. AlliIde. ·"'-QarIOl VlJaaarll ... 'SD. ". de 1953) ". ·.Em.ndalConltltulç" (N.· ~'?I
.- '7' . --- ·'IOBUPaNAI·DI' MORTa.' DI; d. 1953) (ImpAlto. 8Abr.

Em.nda .• Conltitulçl~ (Na. Emenda 1 Con.tltulçlo (N.o,. .~~~~~ I: . ·V.nda•• Conalgnaça••)
.11.1\, de1t4~) . ..,' d.1~6~).. 4I1'IDOt8Ol" _ Ulnl. '~DaDtoII~ ;;"'J'1'II.

CltDIUNIRo\QAODA &,m1llU. : cQlUAQÂo DI, naarrc:iIU.·Q. UtODJo P.'laoto - ..Lltm.. .... lrII ..1lD..... -. IJ.UN •
. "'l'URA 18'1..wVAl4. . . r&1)Uws) ./- "• .-ato Valldar.. _ 'ID.- Ma,altli.. ·P!nlO ,- UOI\.

.. '. . .... ,.. ". __ d ."". ' roolI&dO da Roeu- I'D.. Yanb1. lar.co - .....
•~ DlIOcSace - 11P~.- ,. ......... • ~ ...- - .,,...., ~ 11hl .... IaD. .UUIHI uwmarlei _ .m
·IM". '. . ~""'t.. '." .... v. - PBP.· .. '. .' 'AJO _ NO .

. .&VIG, Dldft - PIS) - ..... lnm 8aIlolce - 01). -..,., '-"dI1o. _ LuemaAnWlnbo" VllO -P'D' . . '. .. .'

... A.aI .a&aroa.- "J.... ....telto. ,......,•.- ND. 011'11....· ,.' , .. ..... ,""~~ _ 8,lN "'bKIlI~

;, .;~. '.:' ,~:',' ;:~'::>j>:.. .,_. -.
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BrochlCSO 4t Rochl - PT'B.
Vtrltlllo J'Uorll - tlDN.

. Vltol1Do Oomll - i'8D.

SecretA.rlo - Oj&llna T. da CUJIha
Melo 'WI••

RESOLUÇAO !'f," S~8. DE 17·15S

BenJam1ll P'lr~ - PSP _ ~.

Ilaelltl.

Lt6nldae Meu. - P50 - 'IN
PrelI4ellt••

P'ranClICo AlIl1&r - PSO - ",..
latar.

1l'ernando NODreia - PTB.

"~rru I:Cr'JI - tl1)r~.

ReWl16M DI Slla lUla Ilrrlll.

k.r.táJ'IO - J:llU oouve...

P.ra dar par"cer às emen<i~1

410 Senado ao Proleto "li.
mero 2. ]94·8-53. qUI man.
tém li decisão do TribunA' a.
Contas denegatória ao ,e.
eistro do contrato celebrAdO
entre D MtnlsUrlo dll Aero.
,,~utica e Renato CIOva,,'"
Cecehlcl

Para dar parecer ao Proleto
n,03.724. de '953, que di..

• pÕI sabre I situação ete venc"
menta. I promoção dos
militarei 10brll/II/entes do.
cercol de Ba~6 e da Lapa e
di operaça.. d. iuerra

Waceao Soarea - !"SO' _ Pr''''
~'"t••

"'rrelra MI.r't1I:lI - PSP _ a.
Ia''''.

Para estudar o problema. de
as.l.tlncla aOI trabalhadore.
.mpre.ado.l na ••trlçl~ di
borracha

Para dar parecer ao Prole~on.· 2_4615, de 1g52. do Se.
nado, que regula a açlopo.
pular Institulda pelo artilo
141 partcrafo, 38, da Con.~

tltulção Fld.ra[
Para dar parecer ao Prolett

'.~~ Ouunart.ea- PSD - p', n.' 1.g23.- de 1952. que Isentl
BUac P1nto _ ODR. do Impalto de renda OI Y"" ,

~~ .láallaÃm:~O=- na. clmentol. ,OI prol/~"to'
Plulo Lauro' ~ !'a'. <los' funcionA -los 'póbllco.
secretário - allda AII1I H.epubD. f.deral., estaduais e munlcl-

C&AO, ' , pall;btm como os dos. mlfl-
- .'-:::-:s ' '

Para dar parecer l emenda do I . ", .
Senado. ao ProJeto n." g1..c, IIJ:nT:'lrt.. !I~tteDc.owi - PSD - rr.
de" t51. que dispa. labre li AlIo~ BlleeirO _ ODN.
atrlbulç&e. do. aUdltore,: .Alolllo dt Cutro- fID.
que .e refere o pariarafo 8., Sacretf.rto _ DJaJdo B d Ira 061
do artllo 22. da LII n~1 ~30, 1AIlII_ an e
de 23-9-194g -'

USOLOÇAO .... MI. DI 1''''1:1 Para dar parecer l ••menda.
OJodolll.!!' MIU.t -' PSP. do Senado ao ProJeto ntime.
CIodor .l11la ..; pso. ro 433·C, de 1950. que com.
~_~~"" - PID, pl.ta~o art. 31, V, letr. "bOI,
Vaca - trON. da Comllllo Federal. IlInçla
secr.tú1o - MiM ... de Imposto. labre templol.'

benl e servlçcl, departldol
potrtlcol, In.tltulça.. d••~
caçA0 e d.-asslstancla .ocl~1

'RESOlOÇ10 R,' 181. 0.1101-11),

Par. dar, p.recer ao !trojeto
n.· 887, dÉl1951. que intrOduz
alteraçõ.s no C6di~oEleitora'

I!:nall! SAtlrO _ nON - prel1tc1M1te
r;.Wlt""''''~· ." ell OllV~lra - fl.::!!J.
PaUlo Lluro· fI.':)P.
Paulo Ram"" - I"TIS.
Tareo DUtl'l - p:::;u.
5ecrettrll _ Losn Cl' OUv.lrl kn

••
Para dar parecer ao Proj.to

n.' 716. de 1951. qUI dispõe
lôbre a administração do Ser·
viço Social da Indústria I do
Serviço Social do Com6rcio

Ul1IIes UUlJ11ara.. - PSD - Prt·.....-.u.
Cume!" d' Acoltlno.
.lolo Roma - fltlD.
LalU'O CM1l _ lJUN
VICO _ PT1I
secr.tárlo - 111M GOUYlII •

USOLUÇAO N,' IN, D. I-U43

Deocloro '.. Mendonóa'- PaP.
SpUoIO clt .campos - ODR.
La1IlIIr.a" BlcteDOOIIÍ't - nu.r&WO RamCII~- JI'l'B. .

", StorttArto - MArio 'NIIIl•. "

Para0 dar parec.r ao ProJeto
n.1 2.266, de 1952, que mo·
difica a Lei do Impalto de
Consumo. quanto & v.nda de
vinho embarricado pa.ra con·
sumo particular

..annltl aarr.teI -' PSJ) - ",.,
.14e1lt.f.

LeJ.o Bampalo - OPN,
Ltltt N.to - PSD.
Vaco - PTB.
VliO - PSD.
secre~lrlo - Drhlo ta__ clt'

CanaJho.

Para dar parecer bemenda.
do Senado, lO Proleto n6·
mero 2.073-0. de 1952, qUI
II.ntl do palamento d••1·
lo. e taxa. e conctcf. outras
racilldade. ao.operirlo. I
trabalhador.. para .f.ito de

'obtençlo d. pattnte cI. In-
vençlo .

lUSOLCÇAO N.- "" Da :""-1
Amllldo cerdelrl -PaP.
smam 1átlrl - ODH.
1.altt N.ao - !'SD.
Oav&lde Ponaeca - PTJI.
TarIO Dutra _ 'SI).
Bacr.ttr1o - mlu OOu,".

Mec... i'Im'Dta1, - PIO;

Para dar par,clr .. em.ndas
do Senado ao ProJeto,n.I 153i.
C. cfe 1951. que dllpae .abre
normá's Ilral. de rl.lm. pI.
nltenclArlo, em conformidade
do que I'tatul o ar artlao'S.I,
n.I XV I letra • B"• Con.l
tulçloFederal. • amplia a.

o atrlbulçaes da 'Inspetoria Cie.
ral Plnltlne"rla '

GWlhernuno Clt Ollve1ta - JlII).
.101o Roma _ ND.'
PaUlo Lluro - 'SI'!
Varo - UDN.

,Varo - PTB.
secretlrlo - "bUtllo UJII li. AIl-- ...... arad. I'llUelra.

f.ra elaborar o proJ,to do C6. Pa'radar pa; ~o ProJeto
dilO Bra.nelro de RAdlo· n.1 2~091, de 1953. que dls-
tran.mlna.s ,o pai .abre aqul.lçloc,l. CUI

a1noo la1II - '80 - ",.al4ftU. pr6prla I pr..taqlo de a'I'"
~ PlAto - l.JU~ -, , ••.rr..- tlnela hospitalar a"'.r.vldo-

'AtODlO A.rIDOI-, goM. re. clvl. da Unllo
Barreto Pinto - 'PTB. . ' ,.,'
oacar OamllU'O -'80. II:d1bertode OUtro· - 001'1.
Satun1lDo Brap - !l1D.. . l::W'lCO BaJea- Pl:JD. "
SfCl1etáriO .. LIICUIo .A.ln&$bo O. Plaflo OutTIoto- P8P.' , .

uuv.1ra. : " " , " God01 ~ - PID. '
&UZflfar _ Ud& Pollteftlle. vago -.n.
ReImlOealll Bala -PaIl1o.. ... - secl'lt&rlo -Lulla-A.~ O-

.... ' l'u1IIo

Cinema. Ridlo e Teatro
8rll140 1".:1000 - - 1"lW - "'...._eu.

Emenda l Conltitulçio (N.'" JOI6 8onJlA.CJO - UlJII - rIU-
1 .... ) (S' • E're,ICenU.de 9~, ubltltul o art'lo Barreto Pinto _ PTIi.

217, dispondo .&brea flvitio EurICO BaJea -1'51).
• FUlVio CU\11Oto - P8I".da Constatulçlo Federal) .10m lAeeraa _ 110)1.

PmI'1elro Cnalu - 1'80.
!ear,l4I1O - UICWI AmartDbl a.

Ollve1rl.
.t~ _ 1AdI l"oDtenell.
Dac&UograJI - JloItJI& lU AlInl.41

uma.

Emenda à Constituição n.o 17,
de 1954 '

(Eleiçl0 do Presidente e Vic.-
Presidente da República)
~rnlnl Sátiro - UDN. o

!iullhermloo de. Oliveira - paI).
1..111I Oarcla _ UON.
LImeira Blttencourt - ,PSD.
Menezea Pimentel - ('SI)
PaUlo Lauro - PsP. •
Vieira L1IIa ,... P'I'B.

Para elaborar proJeto .abre
conclIslo de terr.. e vias-de
comunlclç6e. e e..relelo. d.
com'rclo e Ind~.trl. nl tal..
d. fronteiras'

,PROJWl'Q N.' UI.'" • 01JTlt08l
• 8IJVlO llchen1que '- PTJI- hllC'
1I111e..
~..tor 1011 - PID - ""'0
A1&Ctdo &oar.. - flSD.
OI'OJ. RoI\IIIU- PSD,
'1110 -
'1ICrttbtl) - RoI&1Ia da CIUI!lII I'l.

ruelrlClo Oanallll.
RtW1l6ll UI. lJIJa -Paulo di #'roa-•....

o.,... al1l1arlu - PIO•..
oaco, Db& - fl8D.
Bllac PInto _ OOM.
RoDaoa PachlCO _ lJt)~,

Pall10 Couto - PTII.
911CO~1OI 00It& _ ,p.
Secretâl1O- loW:Wa AmarlDbO ..

Ollvlua.

Emenda à Constituição (N.ll 13, Par. dissídios coletivos
ela 1953) , àotrabalho

,(Autonomia do Distrito Federal) Lamelr& JlltteDCOllt' - "SC
Rell<tor.

Heitor IhJtrlo - tJDlt - ,.,.... ,lAvlo CUtr1oto - PSJt,
Item.. brao Dutra - PIUJ.

hrlO Dutra - PSD - 'lct·~.· Vala - p'nl.
1i411nte. ,_ Vaio - UDN,

AIOIlJO ArUlOl - UUH. • lIeoret4l'1O - DJal.. T. .a \J1lDtll
HenJamlD ~'&I'&n - l'ijlI', tIle.lO P1U10.
HI'" I"ort.. _ t'ilU.
PnUadelllho Osrell - pm. Para estud Ilr as medidas di
VaiO - P'l11 i
Secret4no _ UU4a Clt A.u1I IUpO prot.ç O aos recurlol na·

bUC&DO. -' turaíll do Pall
- D&n11J h.ra.co - PSD - PIe.-"""Emenda à Conatitulçlo (N.· 15, _ti. "

di 1954) (Inltitui o Ilstema de filllllllrt Le'1 - UUN - lU",&«.
Arnaldo C.rdlJrl - 81'1.

lov'rno parlamentar) A.rWr "nlcll - UUIt,
UaJ• .lIO I'lllarU1ol' - i'SD

Alberto Deodato - UDN. . VaIO _ PSU.
Artur I:laotol - ,UU"'. Vago - PSO.
aeD~tAl Vllaaarea - Pal). Stcr'~110 - ..... 8OCIrIIU- le
Coatll1tlO oa'l.ICl&a'J _...m. IIOUM
UodOl U1:l1 - PlW. •
...os. l"UD1I1Y1 - PSD.
.t'IWO IAaro - 1'IlP.
.s,ar,*1O - I'InWldo 0oll&.
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Para dar par.cer ao ProJete

n.e 1.064, d. 1951, que r..
lU'a a publicldad. governa•

mental • dá outr... provi.

d6nclaa

Para dar parecer ao Projeto
n.O 1.PD7, de 1952, que dia..
p~. s6br. a transformação
da. emprlsas ferrovlârl •• da
Unlio em locledades al1a..
nlmas, autoriza • constitui...
çAo da R6de FerroviArla' Fe.
d.ral S. A... d4 outras pr...
vidincl.. '

A211 Ma.ron - PTB - Pr,,14,lIlr.
Al10mar Baj~1rO - OON~

Oacu Oirnelro - PSD&,
OC*VlO 1.ObO _ PSD.

Vlelri SobrUú1o - PSP.

eectetulo - LUlz" Ablgt.U Ce
f'Ul1I.

Para dar par.c.r ao Projeto
, n.· 1.602. d. 1953. que dls.

pae labre , obTI~8torledad.

da conc'lalo. p-.IOI, diretores
d•••trada. de ferro f.deral.,
••taCtual. ou áuttrqulclI. de ~
abatimento at' 40~ nOI fre.
t •• d. materl.11 d'ltlnadoa
li obras municipal,

. m:sOLUÇAO N.o S68, DE: .1'7.D."-

Saturn1no Bra.c" _ PStl - PTuf..
4ftt..

Brochado da Jloeba _ n •.
. D&n1ef Paraoo _ PID.

JI"l1l'1eto JOJ>ptr. - OON.

Waltv !i - NP.
.~ 8eeretUlo - LUI:U1a Ama.rlnh. d~

011'_".

Alvaro Caetelo- PSD.
Amaral Peixoto - PSD.,
Artur AUdrA - PsP.

.:Dantón OoelhD - PTs.
Dolor de Andrade, - OON'. '

Beeretf.rlo - .ToeI! ~drliUe'.

Arnaldo Ctrdelra - ,ma - rr,"" .
... lIIatt; . -

,&Id1 'Ulpato - •. UD1'f.

Leit. Neto - riD. '.
Po~ di. Arnl4& -PlD.·
Yllo_Pm,
llacrttúlo -Alberto Jfaaclmea.

.:Jomea C1' OUvetra.

-,
Para dar parecer ao Proleto

n,1 442. d. 1951, que autoriza
• Poder Executivo. abrir. pelo
Mlnl.t6rio da Viaçlo I Obra.
Póbllca.. o cr6dlto esp.clal
cI. Cr$ 15.000.000.00 par•
conltruçlo e aparelhamento
cio parto d. Santar'm••abr.
o rio Tapaj61., no Eatado do
Pari

Par. dar parec.r: ao ProJeto
n.e 3.S63, de 1953, que di.·
p5. 86br.. a reforma l.r.1 do
Illt.ma Actrnlnlstratlvo da
Unllo .

Para dar pareclr aO !lroJeton.· 1.864. d. 1952. que ai•
tera o contrllto de locação de
•erviço entre atividadel li·
porti\'as e atretal

Ol1Uel OUlm&r'lle. - PSD - "".
Ilam/'.

AlolAIO Alv., - ODM.
Arl PltombO - 1''1'13.
LoPOCn"lho - 1'::10.
Pulo L.uto - 'SP.
secretario - OJl1do Bandeira QOIII

1.opet.

EpI10r0 d. Campal - tl'DN - PIa-.
Ifltellt••

ClodomIr J.IUlel - P!D - ••~
J'IucIIeo xicldo - P'I1
IM>bIr&O lAaI_ PSD.
IM>n1dll Melo... l'ID.

aecrttt.rlo - ". RodJ1IUeI801lIa . /
.~ --./.

USOLOQAO !f,' lei. D. 1'l·1~1

.C!'ruo ,ü al·II-lIü Par.a dar parecer la emenda.
0lrD0 JQn101' - PSD - PrIlfl81l". ,
Ylllra U. _ na _. 'k'.h'''' d_o Senado ao Projeto nL1me.

4.nle. - ro 2.374.0, de 1952. 'que
OuatayO Cap"neu' - PSD I ,uOll'. '0-

.. ArlJloe"; ODN ,- BeletorN Gire" dispa. sobre a policia mart.
AfoJllC! Matai - PaT. ',( tima drea e de fronteiras.Inl111o, TUlOCO - Pia.' , ,. .
.Irochado da· Rocha _ ~.

DaJUtl 1"&racn _ PSb.
DIoaoro ai Mendemoa - 'IP,a..bIn LlY1 • OI)N.,
LoPO 'COelho - PSU.. . / '
MaIluel NO'&1I - 1'1'.
JlO\Il'a ADltrt.41 - POO~
'lllra 4e AII10 - IID.
RaUl Pua - I'L. • -,'AIO -. I'SI'. .
Vap - 'lmN'. 'I
~1tAr10 - .J'emanao .no_.

Para dar parecer aO Proleto
n.' 396, de 1951. que dlep6.
.abr. a re~ulan1entaçAo do
parâRrafo 4', artigo 153, da
Cnatituiçio Federal • di ou·
tras provld6nclu

01lnto Poneeca - PSD - PrUl'
dent••

J:urlcoSalOl _ PSO - R,/atar.
L1curro Leltt - OUN.'''l1Io COuto - PTB,
"I/ll30D CUnha - PSP.

,1 lleerett.rio - Djllma T. c1a Cunhl
"elo !"Uho.

Reuni601 na Sl\ll ·S"blno B&n'OtO'

Para estudar os problemas
relati\,(I!1 ao custo de vida,
abastecirnento e produção de
gf.neros alimenticio.

(F'~SULUc;AO N," "H DI :10-8-53 

PRAZO Il. ra O f'LNA!. DA U:U18
LoAI'URA,. •

'C.rm~lo li Il.gnatlno.
GUIlherme ar OU Vlllr. - psn
MeneZl!t PlJIlentrl - P80.
R.almU1'nn PaH""'~ - 001'1.
Orlei I\IV'- - PSU.
Var;Q- UU!ll.
Vago - E'TII,
secretar"i - J.,UlZI Ab1UJ d. , ...

rlU.

Pa·ft dar parecer ao Projeto
.. ,u 2 059, d. 1952. que cria
uma Junta de Conciliação e
Juliamento, com .ede em
Barra Mansa. Estlldodo Rio
de Janeiro. °I dá. outras provi·
dêncilll

Il.nrenor "'.~' - ODN - ,I'r....
1I!!"le '

I\rmanllo Cor,,11 _' 1'::10,
t'araMo' ae mwtlr. - 1'61".
t'onCt ll' ~r"'la. - !'SU.
VallO - PTI',
Sectl!/drlO - oIoat RoàrliUe••e

Souza

Para da', pllrecer l emenda do
Senado 80 Pr:l;eto nU 912·0.

, Cle 1951, Que rl1p';ula a forma
de constituic:;ão da Comissôo
de Promoliões do Mini.t6rlo
Público junto li '!JstH,a Mili·
tar. e dâ outru providências

AntOnio Botll.clo _ 1'50,
00101 o, I\nClrad' - lJDN,
Lima FiRuelredo - PSD.
Paulo r:OlltO _ PTB,
Paulo Nery - UDN.

fllr. dar parecer ~ emenda, do
SenllClO RO Proieto n.· 843·C.

ele 1951. que dete,mlna a
emIssÃo do sêlo pOlUI com.
morRTlvo do 111 Conpreslo
Brasileiro de Homeopatia

,RESllWCAO te ' aes. DI 17·t·e"

Par~ dar parecer ao Proleto
n'1.201, d,'951 que dls·
pai .abre o Conselho Nacional
c1e Educação

'1:11.. !I'o,I-"I - PSD
Clnvl~ ....~'an" - 1'80,
F.1n1QIO (l' Alm",aa - PSt
UllavPlt~ CoUfmn' - UUN.·
Saulo Hamos - i"l'B '
becr,tárlo - Lucllla Amarlllbo dI

!llIvelr".

para dar par.eer ao Proleto
, n.·1.841.cle.1952. que .'t.ra

os artlicl 1.- e seu par6.lrafo
2,-" ". IncisO J, 10. 12. pa·
derato I1nlco. 17 • 19. da Lei

! n(im.ro 1.533., dk !1 d. d.·
o 2embro d',1951. que alt.rou
dlspo.lça.. do C6dlp'''' d.
Proce.so Civil. r.latlva. ao
~andado d. Serurança

Godo, Dha - P8J) - ,.,...l4tlltl,
Armanllo Oonell _. ,m,
BUle PInto - UON,

'onaldo l"ollleca - PTJI.
l'aUlo t.aUl'O- PSP.
Secrrtário - SebutlJ.ll Lula di AJl·

~'ClI I'1lUelra.

P,rn,ndo NOtll'ela .:. PTa _ IT.·
tUI"'I,.

Lelt. Neto - P!!lD - 1ft/.tor.
Armanoo Oorrel' - PW.
....111'0 cru. - lJDN.
P"Ulo lA.IlfO - J:ll!P.

Srcr,/dNo - LoUllJ AllllaD '......
r1aa;

Para dar parlcer' lO IIroJeto
n.' 2 852. de 1953. que altera
a Lei do Sêlo (Decreto.Lel
n', 4,656, d. 3 d. Seteiiibro
d.1942)

cannelo O' Aroetlno - ""r,I!!,,./.
TulO DUtr" -. PSD - lt"lItor.
Bl'lICnlóo di Rocha - pore.
EPllOIO, a, Cr.mpol - aON.
Vaco - P;:,u.
liIecretUlo - O'lJdo Bandeira. COIl

Lopee.

Para elaborar o proJ.to do r..
Jimento para a. Comln6e.
Parlamenta,.. d. Inqu6rlto

Albtrto Oto4ato, - lroN - "'li"
"rUI. .

cuUlho Cabral -1I,r.tar.'
OUYlIfI 8rlto - '&0,
Q1lJIIea C!' -'nu.... -Pm.
v.... - PTa, .
8ecr'tU1D - DJ't1lo Guarllla dJ Cu·

"lho,
Da.ct116i!'lf" _ JucUth IlU!Ul 111:'

rt'tO. . ,
s.t1Ul1Ger no Salio Nobrl. 1-Para dar parecer ao Profeto
n,' 2.562. d.1952, qUI Inclui
no programa de con.trução
de primeir~ urginela do.

para dar parecer ao Proj.to troncos do Plano Rodovlârlo
n.' 1.750. d. 1952. que au- Nacional otrlcho' Areal.Belo
torlta o Poder Executivo a Horizonte. da·. Rodovia Rio.
d.eretar o. monop6lio estatal ~.Io Horizonte .
das exportaç6es de materiais
estrat~gico. '.trav6a da Co. d'~~t:,to Pocaeca -PIO - Prll'
miado d. Exportaçlo de RondoJl Pacheco - O1)N.
Materiais Estratl1&lcol Satummo .Sr.,a - JISD.

• , VuooncelOl COIta - P8.~
Ald. Sampa10 - Ol)N' _. Pr.n.. DIvaldo JI'ollleca - ~.

knt..' ,c OrlelAlvtm _ PSD.
. , • : WlJtet AtIll4e _ PTJI. ~I "

oaarlCJ NlUle•. · - PSD - RI.r.tof'. '.1 8eeret6r1o - Lu.el11a Am.I1'1DJlO ..Olrmelo O' A,oetIDO - '8P. OUnlra." . _ .
Llleao Bl&encourt ,.;' 1"l1I. Aux1Uar- Wa roÍitanlJ1l.'';'"

,~lletto IAIoI - .m. Dáct1lt r,. .. JklIaUI el. Almeld
1tcr"Ario - '''a OOlta Dal*'. um.. , ',
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Aureliano Leltl _ UDN.
OeJjo PeçaMo - PTa
Lame1ra Bltteocourt - PBD.
PaW. Nel1' -PSP
,Pontea Vieira - PSD•

IStcretlJ'lo - l'ernanclo Costa.

. .
RESOLUCAO N.' 168. DI 11-8'Sll

R!SOLUÇAo N.' 388 OI 11-11·16·

Adatt Barreto - ODN.
o\mllc!o Cer6f!lra -- P8P ,
Germa.no Dockhorn - PTB.
Lamelra Blttencoun - P5D.
Ponel di .. Arruda _ PSD.

Secretirlo - ;101. ROc1rllUeI.

Pa~a dar parecer à emenda do
Senado ao Projeto .núme
ro 2. 742·C, de 1952. que
autoriza o Poder Executivo
a promover O reap:lrelha
mento das Hospedarias d.
Migrantes, situadas em Ma
nius. Bel~m e Fortaleza, • d'
outras providências

P.,,. dar parecer à. em.nda.
do Senlldo ao Projeto núme
ro 2.581·E. de 1952, que
Institui salá.rio adicional para
os traba lhadores Que prestem
serviço em contato permaa

nente com inflam~vejl em
condições de periculosidade

.RESOL.OÇAO N,' a6B. DE 17-"·~S)·

Adolfo GentU _ PSO.

Aluú!o Alve. - ODN.
CelM Peçanha _ 1"111.

Paulo Lauro - PSP,
Ramerl MazzUlI ~ PSO.

SecrelUlo - Gilda Assis
~ano.

Para dar parec!rl emetlda elo.
Senado ào Projeto n." 124.C,

.• d. 1949, que concede 1.
emprhas ou firma. que
explorem a Indústria t uma

'gelra, Isenç!ode direito.,
para Importaç50 de mâQuinas
agrlcolas .na cultura e fabrl
caçlo do fumo em geral I
materiais destinados ao cultl- '
nado ao' cultl\lo d. fumo
cap.lro

Para dar par.cer •• ..,anda.
do Senado ao Proj.to nllnie.
ro 3. 7111)·B, de 1953, que
autoriza o Poder Executivo
a abrir, pelo Minlst6rlo da
Saúde, o cr6dito especial de
Cr$ 1.000.000,00 para aten·
der às despesas. decorrerntes
do VI Congresso Internacional
de Câncer, a reatizar·se na
cidade de São Paulo. em
Julho de 1954

(RES01UÇAO N° 86B. D1I: n·,-iS'
NavelU Jllnlor - PSD.
M~l1ra BruU - p~u.

Artur eanto. - UDN.
OSVlJ(lo ~1llUlCa - PTII.
8ICretárlO - l'ernanao da COIt&

Para dar parecer à ,mellda do
Senado AO Projeto núm.·
ro 2.233·0, de 1952, que
mant'm a d.clsão do Tribunal
d. Contas denegat6rla' 10
regIstro do tArmo d. contrato
d. cooperaçiocelebrado en·
tr. a Unllo • Antônio Bran·
dão Cavalcanti • lua mulher
Hilda Cordeiro Brandio

IRESOLOQAO M.' 361. OI 17·'·0)

AncSr' FemlUld.. .. DDN.
1.0))0 Coelho - PSJ).
MenlzlI PUnenteJ - PSO.
Para1llo80rba - .rI'B.
VueonceIO.' costa - psP.
lecretarlO . - ~u Gouyeia,

Oswaldo Poaaeca '- ~,
ParaMO' di OU'lira - PSP.
PoDCI de Anu4& - PIlO.
PODtell VI.1fa _ PSD.
Wanaerlel JQnlor - UDN.
'WIUriO - EI1U QoII....

Para apurar a partlciçlo de
autoridadee. funclonirlo,e
agentll público' di União,
Estadoe e Prefeitura do Dil.
trlto Federal, em atividades
subversivas contra a Constl.
tulção • o relim. d.mocri·
tlco

Para dar parecer. emenda do
S.nado ao Projeto nam.·
ro 3_803·B, d. 1953, que

. autoriza o Poder Ex.cutlvo a
abrIr, pelo Min'st'rló do Tra·
balho. Inda.trla , Com'rclo,
o cr6dito suplementar de
CrI 2~483_500,OO, em r..
f8rço da Verba 1, do An.xo
n,O 24 do Orçam.nto da
União (Lei n." 1.757, ... 10
de Dezembro de 1952)

IRESOLOCAO N.' UI•.0. 1'I:I,UI

,RESOLOCAO N.' 413, DI 1·1oM>

AlIamar Ballelro - UDN.
Sen.lamm "&fab - Piü' •.
SUIe l'1nto - UDM.
"Irnal1l10 "errarl - PTII,
OU1lh.rmlno ClI OllYe1f& - l"l50..
86Uo CatI&A _ PRo
IAm.lra· tSlttencourt - PSDo
Ral1len Mazzllll - PSD.
VIeira una - PTIS,

Secrett.r1o - i101t Roc1rllUea c.
!Iouza. Para dar parecer b emendas

do Senado ao Projeto núme·
ro 1.440·C. d. 1951, que
modifica o artigo 180 do
Decreto·lel "n." 2.848. de 1
de Dezembro d. 1940 I C6·
digo Penal)

CRESOLUÇAO N' te•• 'DI 17·e-SJI
AzII i.4aron - PTB.
GodOI Uha - pan.
PaU.lo L.auro - PSP.
OIIMea GUlmarle. - PSD.
VaiO - UDN. .
SecretárIO ._ J..u.tu. ACliai1 dE

ruIU.

coeta.--

A4&bD Barrlto - 01).,
nrm&!I Neto - PID.
I..elte Nlto - P8D.
Paulo NeI')' - PSP.
É'Ún1o Coelbó - Pft.
SlCretúlo - "'maneio

Para dar parecer li .menda.
do S.nado ,ao ProJeto nllm.e.
ro 605·C, de 1951. que crIa
uma estaeâ6 d. Viticultura
no Município d. O.ranhune,
Estado de Pernambuco

Para dar parecer li .m.ndae
do S.nado lO Projeto nl1m..
ro 145·E, de 1949, qC'1 altera
a redação doiarti2oe 8~

• 865 do C6dllO d. Processo
CIvil (recurso Ixtraordini·
rIo)

mESOLoçAO N.'.... OI l'1·'·UI

.ui P1tombo - PTII.
70U. Bol11tt.clo _ ODN.
ParanhOl di OUn1ra _ l"I5l".

Pone. dp ArrueSa - P&D.
l11fUee Gulmarl. - ND,
Seerlw.rso ...- ,_ D!aqua, eDita

C1AVIlo. . ' - I

. - . . Para dar par.cer à emenda do
J"ara dar parec.r 1 emenda d. Senado ao ProJ.ton(jm~

Senado aõ ProJ.to n.o 297·C, ro 3.61t.B, d. 111)53, que
d. 1950, que dl.pa••abre o mant'in a decIsão do Trlbu.
~..dobram.nto do. cursosd. nal '-d. Conta., d.n'alt6rla

. Oeoarafla • d. Hlst6rla nal ao regIstro do tarmo d. con·
Faculdades' d. fl1osofla trato celebrado .ntr. o Mini••
, ,-

I'RESOLOQAO H.I .... O. 1'1.....) t'rlo da Educaçlol C:JI~ura
i· • a firma F, PereIra" Carva·

lho Ltda. Para' dar parecer l.m.nda do
<RESOLOCAO N.' asl, os 1'1.11••) Senado' ao Projeto ·nOme·

ro 2~592.D, d. 1952. que== ~::-_-=. alt"aa r.daçto do art 1.0
LoDO Coelho - I'SD. da L.I n.· 264, d. 25 d. Fev..
LIlcUlo MldelrOl. - lJl).. relro." de 1948, que flx. a OI
Paulo Mel7 - psp,
81Cl'ttulo - J:IIu Qalrft., v.nclmentol dOI funcionirlol

_ '~'~;"'. da Secretaria do SuperIor
Para dar. par.cer 1 .menda d. Tribunal, abr., ao Poder F'ara dar parecer ls eme.ndd

Senado ao Projeto n•• 682.C, Judiciário";' JustIça Ml'litar do Senado ao Projeto n~me-
de 1951, que concede auxtl\o - o- cr'dit, luplementar de. to 3.738·B. de 1953, qUI
ao CentrodePe.qul... Peda'; Cr'. 537_11)30,00 .em nfarço dIspa. ~&br" regIstro dI
'16g1ca' par. Inv'lt11&;&e. 'de dotaçlo do Anexo n," 26 dlplo"at expedido.:. pelo'
.&bra o desenvolvImento edu. do Orçamento da Unllo (Leltltabeleclmento. de .enllno·
caclonal do Br'llL • di ·n.' 1.757, de 10 d.· Dezem· • 'O , ..rcrclo profissional' ~

outral provldanclal bro d. 1952)'.' aUOLOQAO N,. Na D. 17-11....
. tlUSOLOQAO N•• ·as.. D. 1'1-.·.'" " . ."

,1'tESOLUCAO !f•••• D.l'1·.·.) AJldr.nmaz1l1. _ ODN _ Pr,II' OtA.lIo 1..6110 ~ PIJ:) ... Prafda",
011'101 Valad&rtl -!'m.' de!lf" Tal'IoDutra ,.. PSD.- a...cor,,·
Naator 0101'.- NO•. , . Lopo Ooelho - PSD - r.ef41tor.· BeDJamllll ParaIl _ PlP.-

, t.auro 0I'III _ UDN,Pemlra 'JlartiftI - PIP.~. "aDo&I pelloto _ DON.
N611aD am.pa ... ,Ta. OIWaldo Pollltca- .P11I. . RDl RalDoe _ rra '..
Al'1 Perma _ PU., PoaoI di Amada - PlD. ., . ...•..:, '-.

. '_ . 8.1*10 - Djalma '1. da CUÜl . lIecr.t6rto - J)JaIdo Banl1eifa,QófI
...tf.rlo -lIArle.IUIla.. ..~ J'WIII~ .' ~P...·. '. . '. <;,.,'.

: i~;:. -,.~.,

CR.E...OLUCJlO N,·.II, D. 1'1·"111

AZII "aroll - P'l'B. '
F1irio Cutrloto - .....
00401 Dba - NO.
()\ITllra Brito - Pm.
Oswal40 Trlcuell'O - ODIf.
Becreit.rto -leIIutlII LIII .e .u~

4rac1e I'ldllra. -

Para. dar par.cer li emendes
do'S.nado 10 Projeto nl1m••
ro 1.554-C, d. 1952, que·
autoriza o P,oder Executivo
a abrir, pelo Minls*'rlo da
Educação, o cr6dito esp.clal
~e Cr$ 500.000.00, destinado
a aUlciliar a Prefeitura MunI·
clpal de Mato Orosso na
reconstruçlo • conservação
dos edificios do Pal!clo dOI
CapiUIS.Oentral. e da IgreJa
dA Santlsslma Trlndad•• e d6
outras provldincla.

. 'llEl!lOLOÇJlO M."I8I,--O. 1'1"."'

",Ylo di castro - PSD.
frelw CaVlolcant2 - 00••
.r:~o d. Abreu - PSP.
LeIte Neto - pSJ).

Varo - m.
l!eCretulO - Ve:a Duqu. c ..ta

ChuviG.
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Para dar parecer à emenda do
Senado ao' Projeto "úme.
ro1.052·C, de 1951, que
concede as,honras de ~are.

chal do Exército Brasileiro ao
eMeral de Divisão Cândido
~aríal1o da Silva Rondon, e
dá outras providências

R.ESOLUÇAO N.o 3GB; DE . _-mt
Arnaldo Cel'deJl'a - PSP.
Azjz M~ron - PTB. .
Flladello GarcIa - pSD.
Galdlno do Vale - UDN.
UllS!5e.1l GuimarÍles -. 1'50•
SecretárIo - José RodrjB'1J~S.

Para dar Parecer ao Projeto
n.o 4974, de 1954, que con·
cede Abono Especial Tempo.
rário aos Servidores Militar~s
eCivis que especifica edá ou
tras providências. "
Luiz GarcIa - UDN - Presidente,
Nélson Omeg!1o -' PTB - lU/clor~
carlos Luz ..:.. 1'50.
Lamelra Blttencourt - 1'5D.
Pa-ulo Lauro - PSP.
Secretário -.. Angelo José Varella.

Reuniôes na Sala. "AntónJo carlos".

Para dar parecer às emendag
do Senado ao Projeto n.O

249-C, de 1951 .. que define e
püna o crime de genocídio.

RESOLUÇAO 368, DE 17~9·53

Aluisio Alves - UDN.
Benjamin f'arah - PSP.
Fernando Ferrarl - PTB,
Hermes de Sousa - PSD,
Oviclio d'Abrro.

Para dar parecer às emendaS
do Senado ao Projeto ".0
2.065-8, de 1952, que dispõe
sôbre a realização dos exa
mes de suficiência ao 'exercí·
.cjp de magistério nos çurSO$

. seõund~rios.
RESOLUÇAO 368, DE 17-9-53

Adall Barreto - UDN.
CeLso Peçanho. - PTB.
Coelho de Souza - PL.
EurIco SaIles - P80.

, Leite Neto - PSD.

-

Para dar parecer à emenda do
Senado 80 Projeto n,o 400.-0,

. de 1951, que dispõe sôbr. o
penhor dos produtos agrícolas

Mllnezea Pimentel - PSD _ Pre·
sidente.

OlY$ses Guimarãea - PSI) - 8'-
t4tor,

allae Pinto - UDN.
Oodoy.Ilha. - 1'50. .
Paulo Couto - PTB.
R"ondon Pacheco _ UDN.
Vueoneeloa Costa - J'5P.

SecretM'10 - Lucllla Amarlnho dr
Oliveira. .

Comissão Especial de, Emenda
à Constituição n.o 16, d.
1954. "Substitui o art. 217,
dispondo s6bre a revisão da
Constituição Federal"

IPara dar parecer aO Projeto
n,o 4.844, de 1954, que dis
põe sôbre a classificação d~

cargos do. Serviço Público
Federal, estabelece os vencí
mentos c<lrtespo'ndentes • dá
outras providências

RESOLD_ÇAO N" S49, DI!: 10-1105-4

IPrllllO at~ ll-12-!S4)

Lopo Coelho _ PSO- Presídtnte
João Al>rlplno - lIUN - VI(:c-Pre·

~idente,

Fernando Nóbrega - PTB - Rt·
lutor.

Dantll-' JúnIor - tiDN,
Lucio Bittencourt - f'TB.
Nestor Duarte - PJ...

Ranier\ MaZZ11li,
secr~tàrlo - Miguel ll1hOa Clntrt..

REJSOLUÇAO N." 368, DE \'1-9·1954

ArIlaldo Cerdjera - PSP;
.Daniel I'araco - PSD,
Plrman Neto - PSO. '
SilvIo Echenlque - PTB.
Souza Carmo - VDN,
Secret4rio - Djalma cunha Mello

Rodrll:Uet. Filho.

,MAurICIo Jopper\ - üDN.
filldeoranao Blsaglla - PT.S.

... ~gllSto Mell'a - P:SP.

olSecretarlo - seoa5tlào ['i!:llclra..

RESOLUÇAO N.o '368, DE 17-11-53

A.belardo Andréa - P'M1.

Benjamin l"al'tlb - PSP.

BlIU' ForteJ - PSD,
MaurICIO Joppert - l!pN.

Nestor Jost - PSD.
S~cretal'lo - "Ablila-ll OI SO"J1l!

f'll.l'lll.

Para dar parecer às emendas
do SenadO ao Projeto núme
ro 2. 404-C, de 1952, que
autoriza o Poder Exec\ltivo a
abrir, pelo Ministério da Jus
tiça e Negócios Interiores, o
crédito especial de dois mi
lhões de cruzeiros a fim de
erigir.se n"a cidade de Rio
Branco, Capital do Territ6rio
Federal do Acre. um monu
mento em memória do Coro
nel· José Plâcido de \:astroe
dos chefes das Insurreiçõe's
acreanas

,~ara dar parecer às emendas

do Senado ao Proieto núme·

ro 3,031.0, de 1953, que

modifica o artigo 4n da Lei

Orgânica do Distrito Federal

RESOLtrÇAO N." 368, DE .1·9·53.

Artur AuclrA - PSP.

Brochado da Rocha - PTB.

CarlOll Valadares - PSD,
0'

,Irls Melnberr .~ ODN.
OtAvio LObO _ PSD.

• SetretArio - 'emando

Ollnto P'on~ecl - pcn.
J'tula&:lelto Ulrcla _ p~D,

Aureliano L.elfe - UUN
BUdeorAOClo BlaagUa - pTS.
Campos Vl!rga' - P8P.
Secrewlo - sebllS~l.o P".i1le1rl.

Para da': parecer à emenda do
Senado ao Projeto núme
ro 1.458-0. de 1951, quedá
nova' redação 80 artigo 3,° 110
Decreto-Lei n.o 58. de 10 de
Dezembro de 1937, que dis·
pé5e sôbre o loteamento .e a
Yenda de terreno.' para paia.·
-menta em prestaç6ea

aESOLOÇAO N,' 368, DIt 17-8-1DS~

Bl'nlll1nlm P'aran - PlOP.
.Manoel "'I'IXU(,O - 01)N.
l'aUlo C"U'" .- p'l'l:l
PerelfR It' W11I"'8 - p.IlD
\lalOl'mal ",jean'ara - t>SD.

Secretário: ElIIl Gouve&.

O1lJael Guimarães - PSD,
Neetor JOlI\ - PSO.

Para dar parecer à emenda do
. Senado ao PrOjeto núme·

ro 2 768-8. de 1953. que
mantém a decIsão do Tri~u.

nal de Contas dp,l1e~:lr6ria ao
registro do rêrmo de contrato
celebrado entre o Ministro da
A~ricuftur l'l e Juvenal Nogue l •

ra de P,SSIS e SWl mulher Ral.

n,unda Arlinda Nogueira

RESOLUI.. AO N· 368, DE 17+53

-Para dar jJarecer It emel1da do
Senadr 110 Proieto núme.
ro 3.378·E. de 1953, O'"

modifi~a disposlQões da Lei
n q 818, de 18 de'Setembro
ele '949. que regula a aquI·
Sição .a perda e a relluisi~ão

ela nacionalidade e a perda
elos direitos pol ti~os

1LE50LOÇAO N.· 368. DI 17·8-1953

COMI·SSOES DE INQUÉRITO

atnJdo PoDlICI - PTB _ 'fe~

~"I4ftC'-

Tana Dutra, - PSD - a.fal••

,S6bre ot Jogo. de Azar

RESOJ.l1ÇAO· rf.· 102, D. '-'-H!
r.Pruo aU 11-12-8541

Walettl COut1llllo - O'DM - PI..
fllIMC'- .; ,,. I'. ., _ ,

Amaral Pmoto _ PSD.
Ar! PltOmbo - P'r8.
BIDJUIlfD Parab. - ••
Gumierm. Hacbldo _ ODN,

ldab11 B,meto - UDN.
CluGomIr I4WI' - PSI'.
tleJ.lO Oat:l&l - PR.
t4'lldonV' Br.... - PTII.
11111_ P1l1lllltll - PID. '
Napolet.el I'oDteII'J••
RaimundO PldIlha - UDN.

Bt.tumlllo·Br..a - ND. '!\. '. RoeIrtl\lea "11d _ NO.
8IClntforio - D11140 B&l4tlia"G411 .. 8It1'etAr\o - ia,,,,",, OOtt.f1O

A.OPII.......DGar!IlO.·' ' - . -- . .

RmsOLI1t;AO -N.' ca, DI.tI-12-IC'

(!'ruo ..U 11 di Julho d. 1.114)

".ra apurar as Irre~larld.d..
ocorr'daa· na· antlaa Carteira
c1.Ellportaçlo .Importaçlo
(CEXIM) lunto • Allnel. d~
Banco do Br••" em Forta. .
.Ieza, CearA ' . '-

Sabre operaç8.. da Carteira
d. Importaçlo e 'Ellportaçle
do Banco do Bra.1I (~XIM)

(PRAZO lU lI·12-1ü •

OliveIra Brito - PSI) - Prt"lf~flt'.

AJ10DlII Bal~elro - tIJ).' - ...
~tOT.

BII.e Pinto - aDN.
'Daniel l"nraco _ PSO.

WtlIOD· ("'UIlb. - PSP.:
Vtana RIMlro dOi IaIltol ,- ....
Vaao- PTS.

slcretArlo - """ Ro4tIIUII. "

I Oodo. tlha - fSD.
JoAo Roma - ODH•
\Valter 5a - P5P.
!Jeeret&r1o - Djaldo ••ndeIraG61.

L,opOl...

~ôbre Instituto do Aleool
• do Aç6ear

a~oLDçAO N.· 2Ó1. DS 10-10-62
IPruo aU 10"-04)

[Altl Neto - PSI) - Prtltrft1lt.
Jok Arrlplno - ODN - 'ICClG'or
Alvaro C••telo - PSD.
BUao p1rlto - ODN.
IbnhAOI Barreto - PSP.
Y&lO - P'l'B,s..cretir1O - "uc1Ua Am.rlnho de

~UYelra_ .

Sabre oD.partam.nto Nacional
d. E.tradu dlltoda'lm••te.
m,r,aOLUQIO 1'f.' •• DZ at·.-..)

(!'ruo aW H-1-Nl)

o.t1cll Lu - ND - Prtltdetl"
8&10' Irand _ PTII - .lt,lG.,
AAUI Ptrcand.. -01)N.

- PokM de ,\Avad. - ODN.·
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4.· SESSÃO EM 27 DE
DEZEMBRO DE. 1954

Convocação Extraordinária

Clodomlr MIJI.I - PSf. - V"'..
I',ellllent•.

Lamella Slttencourt - P::>D - 1«..
'ator.

Armando l"!IlcAo- PSO 18 lhstlio
.'J)1I0 elIl ~3' ~-M ptlO Sr. V1C:~II.-ul.Q

,;orre., .
BarrOl Carv&11lO - PTII.
ROnQCID PacnO'CO - UUN fSU JIl~.

U1QO em ~·lI-114, pelO Iiir, .iiHU:~

10 Val.'.
'1111111" Gulmarl... - 1'80.
SooCretarto _ OllloUlla u~arc' ....

Junha 14elo PIlhO.

Para apurar a parHclpllç50 di
autoridades, funclonâriol e
a~lntl' público. di União.
Estldos I Prefeitura do Di••
trito Fedlral, Im Itivldadl'
lubVlrslvlI contrl 'I Constl
tulçio I O re&ime democrático

flUlSOLOCAO N.· 4'1. DI 1-'-185Q.

<PruO .... I-U·l8M),

Allom.. Baleeiro' - UDM. '
BenjamID ...,.b _PSP.

hrnoUlclo terrarl - PTI.
OUllhermUlo d. OU,tll'I - pSJ)~

86110 Cabal -PRo

Lamelr. Slttenoova - PSD.,
aanlerl U&IIS1U - PSDL.".!rI Llaa - rra. '
l!lecr.tI.rIO - JC116 RodrlIUea •

!lCIU".

De Constituição eJustiça
nRMO DE REUNIAO

Coutinho Cavalcanti.,
Frota Aguiar.
Pereira dllo Sl\va••
José Auguato.
MunlzFlIlcio.
Fontea' v:plra.
Franclsco Macedo• .
Lima FigueiredO.
ROberto Morena.

8lllGONDA PÀR'I'B

Nlo hf. oradores.

",'ATAS DASCOMISSOES
Çomissão Permanente

Para apurer IIS lrregul? r1dllde~

na Estrada 'di Ferro Ooiâs
tRESOLUCAO N,· 168, Di 1-11-1.1)

(Prazo até 25-: 1,51,

LIm. FiJUelrtclO - PSD - pr",
~!"'t.

Mario l'a1mérlm - PTB - RelAto!
MauricIo Jopp~rt - UON.
Satumlno Bralfa - PliU.
V'-t8ooncPlol Cnlta _ l"l:lP.
8ecr.ttrlo - ....rIO IUlI••

Pari luml d. ap1icaç50 dada
ao Impô.to Sindical

'RUOLUÇAO N.,- 201. DI :i2-8-U

lPrallO .tt 12·1-11,

R.odr!IUII itaora - PlIlD - Pr,,,
ftt1ltl .

BUuPlntt - UOM - It,lator.
Sen.lamm Farab - PSP.
IJt.lIIIJ ~'araoo - Pl:!u.
ReuDlótl 11. lIJa - Jiu,t10 arandl~

• • and&!.
"'rewla - CUda li. AIItI Repu

oltcano.
...auw _ Rivaldo lo"" di "e1O
,""tilófr&/O - l.uClOIl OSarll ~I.

nA.iro.

Para' Inv'ltilar li IIclnça. de
Importaçlo di caminhõ.. I
outrol v.ículos conc'didos
pll. .xtlnta "Cartllra de
Exportaçlo e Exportaçlo"
(CEXIM) I firma. de Per-
nambuco -

l1I.DlOLOt;AÓ N.· m. DW lO-I-H

Lucfl10 1I1de1rol OtlM - Pr.
fldnú. .

SESSÃO EXTRAORDINARIA
DA 4.- SESSÃO LEGISLATIVA

,DA 2.1 LEGISLATURA

'Oradores inscritos para:
", . o Expediente

,I

Aos vinte e sete dias do mês cle PREsm2NCIA DOS SRS; .IO~ At7.
dezembro do ano de mil novecent06 GUSTO. r.. VICE·PRESIDENTE: 111
e clnquentllo e quatro, às quinze hOl·as. ,JOSÊ QUIMARAES. 4.0 SECRETA.
na. aal& "Afrlnio de Melo Franco", RIO
deixoU de se reulllr a. Comissão de '
Conatltulçil.o e Jastlç!l, por falta"'de, As 1~ horas comparecem os Se-
quorum' regimental, lJresentes os se- llhores.
nhorl'sDeputadoa Daniel de Carl'a- José AUl!'USto
lho. Presidente - BlIacPlnto - Fer- José Gurmad.~
nlllldo Nbbrega. - Tarso Dutra - Amazonas:
Raul 'Pilla - Allomar Baleeiro Ruy Arauja' - PSD
Arruda Cê.mara e Antônio Horácio. Pará:
E para constar. eu, PAulo Rocha, Augusto Meira - PR
S~cretárlo. lavrei o prese~te têrmo Lamelra Blttencourt - PSD -
de reunill.o que será publicado e as- Maranhão: '

-.. ainado pelo Sr. Presld~nte, uma vez Alfredo Duallbe - PSO
a.provado. Cl1nha Machado - PSO

José Nelva - PTB
Cear!:

Octavlo Lobo - PSI) 
Paralba:

Fernando Nóbrega - PTS
Alagoaa:

JoaquimVlegaa - PSP.
Sergipe:

Marcos Ferreira - PSI)
. Bahia:
Berbert de. Castro -PSI)
Negreiros Falcão - PSI)

Eaplrlto Santo:, ".
Nap.oleão Fontenelle - PSD

Dlatrlto Federal:
AUiUsto Amard Peixoto -, PSD
Benjamin Farah -PSP, '
Olementlna Fraga - UDN (31-1-51);
Roberto Morena - PR'I: - : ','

Rio de' Janeiro: '
Celso Peçanha - PTB
04walda Fonseca' - PTIl

Para Investiiar o racIonamento
de eneriia al6trica nos Esta
tlol de SAo Paulo, Rio da
Janeiro a Distrito Flderal

Para apurar fatos denunciados
di tribuna. di Câmara por
ocasião da discussão do Pro·
Jlto n.e 2.280·1., di 1953

(RESOLUOAO N • 480. DI 19~.) ,
(Prazo até 15-12-54)

Getl1110 "'oura _ Prellctellt••

BUao Pinto - UDN.
Carlo8 V.laClarea- PBD.
Joaquim Rt.mOll - PSO.
Oantao P'ollleCa - PUI.
Paula Lauro - PS!":
RonClon Pacheco - t1DK.·
8.crettrlo - 8:r1'la l:velJt) ltnaep

Dactil6l:I'afo - Luclola Soarea PI-
nheiro.

'RI:SOLt7QAO N.~: 3If, 01 1-1-.,

CPruo .a" 1'-13-1101.'

(Requerimento n.. 1.662 ·52)

(Prazõatl! 9-12-54)
, Mauricio Jappert - tTDN _ Pre·
sidente.

Hél10 Macedo Soaru - 1?SO _ ~e·
lator.

Leandro Maciel - trDN.
Lima FIgueiredo -PSD,
MliChjldo Sobrinho - PTB.
RodrIgUes Seabra - PSD. '
SaIo Brand _ PTB.,
VllBConcelos Coatllo - PSP.
VIl'glllo Távorllo - UON.
secret6rlo - Lucllla Amarlnho de

OUveira.

- ..
S8b~1 ail Emprlla. Inoorpora.

dai lO Pltrlm8nlo Nacional

Sôbra o Lloyd Brasileiro
IREBOLUÇAO N•• 28'1, DI JQ·,·õl·

.- ~J Camnelo - 00".
13~tto_ PIDto _ 1"1'»,
Deodoro MendoLça - PSP.,
Leonlcllll Melo - P8D.
Oscar Ca.melro - PIdO.
SecreWIo - JO" RodrlruM de

/:i 'lUZ". -Para exame dos atos do Pr'll·
dente, do Institutc; Brasileiro
do Caf6 (Llil ns. 164, di
1947 e 1.719, di 1952)

tRESOLUÇAO N.I Ilil, DI ••...3'
ePruo .tt _-'·141

Ck>do, L1na - PI:UJ _ Pr.aldl/nte
Plácido Ollmplo - UDN - BelAtor
.AcllIlúJ Barreto -UDN.
.Analo Morelr. - PSP.
Pereira L.opta - llUN.
Vtl.<1rtno COI'rêa _ 1'50.
Vaca - PTB.
lIiecrewlO - JC116 R.lldr1",_ de

lSow:a.

Sôbrlperaç&eõs d. crldlto
realizadas entrl o Banco do (RESOLUÇAO N.· :77". DE 1954)

Brasil S. Ao • Imprisal d.1
publicidadl falada I I.crlta

<RUOLt1QlO If.· 11..

lPrUO att 15-1-64'
Cutl1ho O.1Ir&l, - NI' - rr".

Cl!nt.,
Alencar AtIl'lIt - tJDl( - ~IOI

l"r••idellt..
GUUl11l'1111 Maol&ade - DOI( - ....

Iet•.
Napolelo PoDtenenl _ PIO (Iubl

Utu1da 1I:lttrUlameD"lJa 1·11-0'
pelo Sr. Gutlb,nnmo d. OUYllra).

Hlldebrando a.."u. - E'Ta, _
LtoblrtO tAlI - PaO. I
UllaM GU1m1l1ll _ PIlO.
iSecrettJ18 - D1b1o Out.rdla •• Auxiliar _ Lêda FonteneUe SII',a,

CaM.lho. . ..... tUó • I .D&ctl16lrato _ JU41th IlIUI2I ..,.. uaC gra.o - Rosé la de Al1UelCla
noto. . - Lima. ~

Reunlllel DO lalIo NObrl,.. 1'1 -
baru. .. ~ '-

_ Sgbrl O Departamento Nacional
Para examl du opareçae. di di 'Obrai Conta. ai 5'oa.

Car:tllra de Rld ..contoi e
da Caixa d. Mobllizaçlo lan- inESOLUCAO N.· 181. DI lf-'J.p}
cirl a CPRAZOATI '-loM» .

<R&SOL.OQA.O X,, 141. DI 1·'-11' M.urlclo Jopptl1 - aOM - rr.·
CPruo .t6 .-tl'llI tI'flCt.·. ~

Adolfo alllUl - i'SD _ "111- PaUlo R.amGl - PTa - , ....".
dtllt,. - nUnt.. '

Fernando Ptnvl - P'l'1I - r_
P"I'J/dellt. OUVllr•. BrIto - PSD - B.lator.

r OIvalClo CoIta - PSD.- Olodolll1r lluiia - P81'.
JCMtt SOIUItoClo - 110M. J'raAC\lOO .uuar .... no.
ManhA. Sarr.to - ~. Judll1ll CimeIrO' - PSD.
Pereira LopeI - UDN. tAaadro llaelti _ UOM.·
1tanler1YIII1l1I - R,latlA OIoar O.melra _ PSD.
Il\tcretirlo -Iduanlo OU1marlet- 11110.11••1 No"all _ PRA".,. .. . ~ ..
Dactl1óll'ato _ ItoMU. d. A1mel.~Secrtt6rto - 01016 Ba4r1lUII

LIma, , ~ ~ i ....
Auxiliar - LMa. PaÍltelleUI.
RcUD10ea Da Iala -P.wo cal ProD·Un. .

" .. "-Sôbre Investl,.r a procedlncla
dOI benl I Vllor.. di proprl..
dadl dOI dlretorl' a funel..
ntrlol da CEXIM

(RE&OLUCAO N,. 15'1. OI 12-'-U, 01111.. LblI' - ,JlID - """",,.
, IPruo ." 11-"'" ~ ~ MaurIcio oJoppll1 - aD' ~ 'te»-
GetllUo . MGa:a _ PtlD' _ Prat- ,.,..,ilt",,.. :

:fente. . . , .' ~ LIlPO eoe11le _. PID.'
Coutlnhc C.VI1C.D~ - PTB-'" LucUlo a&lCIelraa _ lJDlf.

!ator. ~---, UlIIlIa PaI. _PIIP.
.Dantu IdDlor - OtlM. OItoJ. RoI\IUS _ UWCi
Mun1I I'lleio - PSP. 'l'II'IO Dutra _ PID,
Ollnto PoDIICI - PSD. . Vletra UM _ P11I.',
8ecrettrto - D'.Im.'. CUba ~ VIIO - P1'II. ~ .'

Melo I"Ubo. c • . Rllinl6li uSal. ~ a••.
ReUDlOt.l DI Sala IUIBO Il'IJldlo. ,8IOI'ItU1O-- Du. ao~••

...
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DIÁRIO DO CONCRESSO NACIONAL (5eçllO f' Dezembro de 1954

Projetos apresentados
Projeto n.O 4.987, ,de 1954:

Cria. no Ministério da SaiÍcle. G
Seção de Assistência Social e Ins.
titue m~ios de reintegrar ná ~iclG

econômica os egressos de repro.
cômios. '

'(00 Sr. Urlel Alvim)

O Congresso Nacional decreta:

Al·t.1. ' E' cri!!da nro Serviço Nn.
clonal da Lepra, a Scção de Assistên.
cia Social. com a atribUição de as:
Segurar aos ~gressos de I€prccômios
SUll l'emtegl"açao na viCIa econômica ~
srcfal.

Alt. 2. o As. colônias ag-ricolns r~.

.Iern:s e estaduais já existentes, IlSsim
como as, que vierem. a se organizar,
reservarao cinco' por cento (5';;,) dos
seus lot~s para o fim de que trata esta
lei, à. dIsposição do serviço Nacional
de Lepra.

Parágrafo únlco. Em cada colônia
as lotes de que trata o presente arti~
gO formarão um Só bloco e se desti_
nam à fixllÇão de egressos de lepro_
cômios existentes nos l'eBpectivos Es-
tados. ,

Art. 3.0 Os egressos de leprocO
m~ receberão uma ajUda de tul;to
mensal. quando solicitada.

J 1.0 A ajuda de custo se entende
pOr doze, (12) meses, quando o in
teressado se nXllr na zona rural, e POr
seis (6) meses nos demais casos.

§_ 2. • Os casais com filhos perce
berao a ajuda de custo máxima, cor_
respondente ao salário min\mo regio
nal.
, Art. 4," Dentro do prazo de tréll
(3\ meses, o Poder Ell:ecutivo propo
rá ao Conl:l'esso Nacional o regula-
mento da presente lei. .

Art. 5. a Fica aberto. no Ministério
da Saúde, o crédito especial de' qui
nhentos mil truzel1'os (Cr$ •.•• , .••
500,000.00) pal'a fazer face. no cor
r~nte eXer~lclo,.às. despesas de 8llSls
~ncia aocial aos cgressos de lepro
cOmlos.

Art. 8.° A presente lei entrará em
l'lgor na data de sua publicação re
vogadas as disposições em contrái-~o .

Sala' das Sessões. 23 de dezembro
de 1954. - Urfel Altim.

JustIficação

1 - Dentre as endemias que ao
solam o Pais, destaca-se pela sua 1In
Ilortàncla, a de lepra. '
C~mo_se preende lios relat6rios dos

órgaos técnicos que dirigem a luta
contra a lepra entre nós, e avultado
o número de brasileiros atingidos por
essa gI.'l1ve enfermidade. Realmente.
calcula-se . que exUltam, distrJbui~
pelas várias unidades federativas,de
80 a 1,00 mil doentes, dos quais, RPe
nas, cel'ca de 25 mil se acham reeo
lhidos a 'lepro<:õmlos. Ora. o presen
te projeto, cuja finalidade vil'A dar
maior flexibilidade ao Serviço Naelo
Dal da Lepra. vai pernlitir, orcalÚZnr
se umaofenalva sanitária de vasto
âmbito que poderá ser executada, de
acõrdo com as tendências mOderna"
em base econtlmica. . através de 'rMell
de Dispensários e de Centros de Te-'
rapêutlca. Esses órgãos poderão, tal
vez em poucos anos de. luta. manter
o contr61e da endemia, aliviando DOIl
saspopulações de um flagelo de·· tão
danosas conseqüências para a nossa
ecnaml e para os nossos ftiros de civi
lização poia que, a alta mcld6nclada
lepra se verUlca apenas em-palses d"
civilização mais rudimentar.

li - Por outro lado, o problema da
relntegraçlio dos egressos na vida eco.
n6mlca é de. indlscutlve1 1mport6neI:\.'

Para ,Isso, acretutamos que ,naila
Ijlunler .ao ambiente rlU'al, onde. o In
à!viduo encontrarA ,melOl para ..
manter e prosperar, com, a,.vantaieDl
de ficar um pollCO .afaatado do con
v!clo IOclaJ. ...• ."..... '

No comum dDÍ CAIOI,OI Jeproc6QlIN
110 locauzado~ nl zona rural e conatl.

E;"mNDAS DO SENADO AO PRO·
JEITO N,O 2,4<l4-B-52 A QUE SE
REFERE o PARECER.

lorosos patricios que reconqulst<uam
o Acre, representará a unidade na
cional at~'avés do Tratado de Pt'tró
polis, a vida do caudilho gaúcho Plá
cido de Castro, o· pa))€] dos primeiros
revolucionários il'redentlstas. a. miõ
são do exército observador € a vitó
ria do grande Chanceler Barã0 do
Rio Branco, culminando os aco!l~~;:i
mentos qUe deram orig·em ao atual
Tel'1'itório do Acre.

Al·t. 3.° A inauguração do mollU
mellto ~onstl tuirá sol€nidad€ ~Spl!

cial no cinqüentenárlo do Tratcdo
de petl'ópolls, a sef comemorado em
1954. •

Art. 4,; Esta lei entl'l1rá. em vi~or
na data de SUll publicação, revogadas
as disposiç~ em contrário.

Câmara dos D!iputados, em 31 de
agôsto de 1953.- Nereu. Ramos" 
Ruy Almeida. - Ruy Santos.

Onde llC diz:
n ... Cr$ 2.000,()OO.OO <dols milhões

de cruzeiros"'. ., ...

o SR. PRESIDENTE:

o SR. PRESJDENTE:o
passa-se il. leitU1:a do expealente.

.Minas Get'ais:
Clemente Medrado - PSD
Lícurgo Leite - VDN
:Rond~n Pach~~o - UD:"J
V;'51'oor-eJos costa - PSP

Sllo Paulo:
Cout.inho Cl1l'nlc~ntl - PTB
Fu~et>io Rocha - P'T'B
I·,erbert Levy - UDN

Gnj~.~:

F,,~~prq p Silvo - PSD
I<!O .Gl'm~dp 08 SUl:

Flores dn Cunt", .:.. UDN
P~\llo Cout.o. - P1''B
'l1uv R::tmDS - P~B

Ti';'~o nutra - PSD
Acre:

Hugo Carneiro - PSD /Só).

C SR. BARRE;'O PINTO:
<Servindo. como 1. U Secretário)

"'l'ocede à leitura do seguinte

A lista de presença acusa o. com"a
rr~;mento de 36Senhol'es Deputados,

J:stá aberta a sessão.

o 5R OSVALDO FONSECA:
(ServindO como 2, n Secrclárlo\

]lrncede à ieitura (b ata da. sessão
antecedentf'. a qual .é, sem observll
!íieS assinada. .

Ido an'óQT~fos dOJ 1Ccl'etos legislo ti
VQS promulgados \-~lo Senhor Vice
Pre6j,dente do Srnado Federal, \la
eXC1'ckio da Pl'csidência: que nprova
o contl'at<J de cooperação celebrado
entre a U\li50 e Cic~"o Florentino de
i::á Cavalcanti e su:'. nmlhcr: que
aprcva o contrato celelll'ado entre o
D~'1)art:ll1:e\lto F0dBral de Compras e
n. firma Th~rnycrofl Mecr.nica e Im
n..::r::1~l,:)~·aS. A.; q:.:e apl'-:)va o con
trato cc]~brll,do em 8 de outubro de
1°52 entre. o E.stado Ma lotO do Exér
e:~o e Jose Alve~ de Oliveira, para
rl~,;em1)cnh~r as fUl1n~s de mecâni
co-técnico em má~uln~s de contabi
lidade: que mantém a decisão do
Tribunal de Contas denegatória de
registro ao contr2to ce!·· rado entre
o Departamel1to Nacional ne portos,
~,los, e Canais e o L~boratório Dau·
phinols d'Hydraulique Neyrpic: que
mantém a dec'são do Tribunal de
Contas, denegatória de registro ao
contrato celebrado entre o Ministério
da Viacfo e Obra,~ Públicas e a Rá
dio C1Ubl! do B~'Hsll S, ,A.; que man
tém a· decisão do Tr;'bunal de Con
tas que recusou registro do têrmo
aditivo ao contrato celebrado entl'e o
Govêrno da R~pública dos Estados
Unidos do Brasil e· otto Johann Ro·
bert . Borger : que a)'l!'ova' o contrato diga-se: ,
celebrRdo entre o Ministél'!O da Ae- " ... ,01'$ 1.500.000,1lO ·(um milhão
ronáutica e LUiz valente Boffl; 8 que e quinhentos mil cruzeiros).
Rnrova o contra·to e seu rermo. adl-
til,o, celebrado entre o Serviço Regio- Ao Art. 3. 0

na1 de. Obras da 9," Região Milltar e Suprima-se êste artigo.
a firma Construtora 'Lupa. - Intcl- Senado Federal. em 26 de OU!u1)ro

Expediellte rada. Ao, arquivo. de 1954. -:. AleJ:andreMarcond!!s FI-
Oficios: G!\.tatro, do' S.enhor p!'imeiro ~ecre. lho, Vice-Presidente,· no exerciclo da

Do Senhor ~imeiro secretário do tárlO do Sena-ao, de 22 do cOlrente, Presi~ncia. _ Senador Alfredo. Ne-
d t comulllcando ~ue aquela Casa do lJes 1.0 Secretário. _ Ezechfas da

Senado· 'Federal. de. 22. o corren f ó Cong'resso Naclonal adotoU· e enviou' Roc'11·a
tomunk~ndo oue foi aOl'Orado em 1. d d •
dlscu.~s;;,o. ~m' 18 de· nOVemhl'/1 d~ste à sanrão. do Senhor Presi ente a
flno 11 emenda à constituldo Fe" ReuúbJica os proJetos de leis desta PARECER DA COM]SSAO ESP'l:-
"eral, oue acrescenta' disna,.itivas. aO Câin!ira~ oue exclui da.. classificação , CIAL
U constante' do '\rt. 1.0 da lei n,o 121,
Ato d~,~ Dlsposirilps Con.~t.itl1r.lonftis de 22 de outubro de 1947. o munieiplo lIEL11rÓRIO
Transltória~, nor 38 votos contra 8 e. if t" d d P b
..m se'!Unda discussão. 11~ ~p~~õo ev- do Rec e, Es a, I) e ernam ueo; O senado houve por bem cnert'cer
traordJnBrla de 1= de novPlr.bro do que cria a Faculdade de Engenhat:ilf duas emendas ao projeto de"!el da
presente ano, nor ~7 votos contra 5, do Ceará; que autoriza 'I "()oder Exe- Câmara que llutorlza o Poder Exe·

À Comissão E~neclal. cutivo a: abrir. pelo Ministério da cutivo a abrir, pelo Ministério da
Do me~mo Senhor rie 23 do anclpn· Justiea e Netróclos Interiores. o cre- Justlça. o cl'edJto eSpecial de ..•...

te. enviando aut6!!'Tafo das emendps dito esnecia1 de CrS 2-.066.11<10,OO para Cr$ 2.000.000.00 a fim de erigir-se na
. oferecidas ao nro~e~o de lei desta Cão atender n: desp~.sas com, o pagamento cidade de Rio Branco. Oapital do

mara. O'.le reestl'utUl'a o~ ca'!'''''~ de de etapas de allmenfllção do pessoal Território Federal do Acre, um mo
tesoureiro f' ail1àont,e de tesoureiro do do Corpo de Bombell'os do Distrito numentoem memória do Coronel José

_ Serv!co Público F'erieral.' F!"deral; e Que autoriza o poder Exe- Plácido de Cnstro e dos chefes das
À Comls.-ão F,s'leclal. cutivo a abrir, 'pelo MinisMrio do insUrrelç/ies acreanns.
Do me-mo Senhor. de 22 no COl~n- Trabalho. Indústria e Comércio, o d 'd

te, remetendo autógrafos das'emen- crédito. especial de Cr$ 1.100.000,00, A primeira. dessas emen as man a
d f ld 11'. de lei tI"s parapagamentG de diaristas do mes. sUp'rimir o art. 3.', que cllSllQe s6bre

as o el'ec as ao pro "o . - a inau"""a"ão do monum.enro, deter.ta' Câmara,' ot'e auto·'f'7ft'· o "oder mo Ministério. - Inteirada. ..~ ~
Executivo " â'brir ao FOIler Jlld1clá- São lidos e vão a imprimir os se. minando fOsse reallzada em lIOleni-

....' dade. especial no cinqüentenârlo do
710 o "rédito suplem'.lntar de C.. ., guinm . . 'Tra,tado de Petrópolis, Já <:omem!lrado
G'124c~~lssão Es11ecial. Projetos em 1953. DeSlla maneira•. o .cUspOS!-

Ainda do m~sm/'l senhor rle 21 do tlvo perdeu a oportunid.ade. . Aoo-
andante. enviando aut6~'~f05 das Projeto n.o 2.404·D, de 1952... tamos a emenda.
emenda.s oferecidas ao nroleto de lei A Segünda emenda reduz· o crédito
desta. Câmara, 011~ in~tit.lli normas Emendas elo' Senado ao proieto para Cr$ 1.500.000,00. Também :leso
especiais nara aplicação ,de cr?dlt.os n.o 2.404-13-52. que autoriza o te .passo concordamos com o Senado.
orçament!l.rlos e adlclonat'l. concedidos Poder Executivo o abrir, pelo .Vi. De fato, tendo em aprêço lU dlfiCUl-
]lara. promover e e.otlmul~r o deOf'n· nlstério da Justiça e Negócios In- dades· de ordem eeontlmico·flnancel-
"olvlmen~,o da investigação e!entiflca terlores, o crédito especial de ... ra em que se debate a Njição, Im·
e tecnoló'l:ica. Cr$ 2.000.000,00 a fim de erigir- p6e-se a adoção de uma rigorosa po-

" À Comissão Especial., se na cidade de Rio Branco Ca- litlca de restrição de deSil"'..sas de
. Do senhor Primeiro Secretá.rlo do pital do TerritóriO do Acre um tóda e:tualquer, natureza. No' caso

mOllltmento em memória do Co. em. particular I!'thamos que a redu-
Senado Federal. de 22 do COITente. ronel José Plácido de. Castro e çlío' não comprometerá a. justa ho~
enviando autôll,Tafos dos decretos do dos chefes das insurrelç683 acrea- menagem,.que, se quer com êste pro·
conll,Tesso Nacional. sancionados pelo nas. tendo po:recer favorável da jeto prestar aos heróis das. insurrel-
senhor Presidente da República: que Comissão Especial. ç6eB acreanll3, porque acredlt~mos
transfere para .0' Quadro Permanente . ti t d -1 ~nado
do Ministél'lo da Guerra. carno Iso- PROJETO N. a 2 .4<l4-B-52 ~. que- a' quan a vo li a "" o• serl\ suficiente para a construçllo do
lado. de provimento efetivo: 'que abre. DADO PELO SENADO monumento. Aceitamos, pOrtanto,a
110 Poder Judlciãrlo - Tribunal Fe-' ,. 1 emenda. -
deral de Recursos _ o crMltoS'....le. O CongressO Naciona. decreta:
mental' de,Or$ .80.0llO.000.oo,ll' para' Art. 1,0.11: o Poder Executivo au- Sala HAstolfo Dutra". 23 de dezem';'
atender ao pagamento de lIentenclL!l, torizado.a abrir,. pelo MlnlIItérill da bro cIe 1"54. - Brochado da Rocha.
.1udiclárlas; e que autoriza o P:-der Justiça e Negócios.IJlterlores. o cl'ê- Rela~or,· .
Executivo a. abrir, pelo Ministério da'dito esopeclaI de Cr$' 2,000.000,00 .iclols PAucI
Educação e Cultura., o crédito eape·, mllh~ de cruzeiros>, ,li fim de erl-
elal de cr$ 26 ..111.nO,OO,' para· pap~' glr·se na cidllde de Rio Branco, Ca- A Comlllsll.oBapeclàI 011111& ,peI&,
mento do abono de emerlfêncla e pltal do Território Federal cio .\ere, acei'nAão du' emendas cio seDado la
aaJArlo-!amilia ao ,pelllloaldo .. QuP,- um monumento em memória do Co- .......
ciro Extraordlml.rloda 'Universidade ronel Joaé Plácido de Outro e dOi Projeto n. o ,2.404-0, cl~ 195:1.
40 Brasil. . .. chefes daa inaurreiç6ell acreanaa. Sala "AstoUô Dutra';; " de' de-

- Inteirada. Ao arquivo.· .... Art. 2.' O monumento de que ~ata, zembro ele 1954. - OtavIo Lobo Pre-
Ce Oito do senhor Primeiro 8ecrétirlo o artllO anterior, homenagem do povo a1dente. - Brochoã da Rocha. !te
~ Senado,dt 22 de eorrentemvfal1',bra~llelro e de seu lo.Vêmo &OI va~ lator. - Carlo. ValadGra..
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O SR. PRESIDEXTE:
Está finda a leitura do 6'lCpedlente,
Tem a pala.~'1'a o sr. Frota Aguiar,

para uma comunlcaçlio.

os pedidos de reforma anter!oros à
vigência desta Ici, e qUil hajam sido
indeferldO&,

A1't. 2.° Esta lei ent,raI'à em VIgor
na data de sua lJu1)lica~ãl), revogadas
IIS disposições em COll tnl.rlo.

Sala dits SCI;l;()es. Z7 de dczembr0 de
1954. - Benjamim Faral!.

hC111 verdadeims colônlaJl, de sorte
que os egressos transferidos pilra
Ineias análogos nada sofrel11 .eom a
mudança.

Também, é evidente que a fixação
clessas pessoas em núcleos coloniais
facilltará a ação dos órgãos de nssls
tencia SOCiill e o contl'ôle sanitál'ío
das respectivas familla.'3,

A prosperidade dêsses colonos será
assegmada, porque êles receberão ai
05 lIlesmos favol'cs concedidos aos de
1l1ais e poderão estar sob a ol'ienta
çüo técnica do Ministério da Agricui
tura e das Secl'etarias de Agricultura.

Ajuda de custo prOp08to é impres
Cindlvel, não apenas pol~ que em mui
tos casos o cidadão Irá rccomeçar a
vida, como ainda para estimular o seu
propósito de seguir os rumos aponta
dos pelo Poder Pi:blico,

Sala das Sessões, 23 de dezembro
de lS:i4. - Urlel Alvim.

I!mlte de pel'man~nclana ~~erva I slbllitado total e permanentemente
flm de ser~m reformlLc1o.s. para qualquer trabaJho.

Art. 30, A Incapacidade no ca~o da ~ 2," Considera-se para elelt~ dris-
letra c do art. ::>7 pO<lc ser cons~qllêr,- te artirto, como pósto ou GrQClilaçalJ
te a: imedla ta;

ai ferimentos recebidos cm campa- aJ o de 2.° tcnentc para o aspir'lnt~
nha ou na manut~nçáo da ol'df:m pú- a oficial, guarda-marinha, Ru;·;~encn·e.
blica ou enfermidade contraída nessa sUboflcial, sarsento-ajudante c 1."
situação, ou que m.la tenha a auil sargcto ...Vetado ...

J~stificaç~o causa eficiente; bJ . a de 3." sargento para as mais
.,.,. . to·.. -. I n' b) acidcnte em serviço; praças,
-:"str! .proje. ~11~, cómp.e~.e .•:'Ir.~ c) doença adquirida em t~mp~ de l 3,.° O disposto deste arti'Jo e seUS

le~isla~tlo n~i~J.ta~ le~elen~. A )~a.:lvl Ipaz, com relação de causa e eielt,o às parágrafos é extensivo a r'l"tJl' ali.
dade dos ,~lIJt~les aas fo,ças ULna- condições Inerentes ao serviço, data da pUblicação da pres~n'e le1
das .e cOlllglt Uh~ u:jus~lça ~ com d) tuberculose ativa, alieMçao men- e sem direito a prr.Jnntos ,,·r07.~áos.
resfelto aos n,p~end.z~~ .n311l111el~cs._ tal ,ncoplasia mal:'gna, eeguen'.a, lepra, aos militares que, per qualql1p.r CIOS

l!:stes sUbaltelt.'!{)S tt'm sua ~lt l~çao pal'allsia, câncer ou cardiopata grave motivos nêles In,vocados, já r,stejam
mllltar a5.'llmllaons, isto é, ide~th.: ~ que torne o irdividuo total de perma. reformados.
do! ~l1unos das Escoln.s Prepar ató~ J~8 nentemente inválid\l p:J.ra qualquer ~ 4,0 Serão revistos, com bas~ nas
de Cadetes, ~adete.s do Are do ColeglO trabalho; disposições dos II 3.°, 4.°, 5° e 6." do
Naval (art.•4, almea a, da menclO- e) acidente ou doença sem relaç~u art. 30 e requerImento doS oróur"·s
nada lei). de cama e efeito cum o serviço. interessados, dentro do ;ll'~'io ~e 1

OiS alunos dns Escolas PreparD~,6rla.o; ! 1.0 Os casos de que trat~nJ as le- (ano), os Ilediods de reform:l r.nte
e do Colégio Naval destlnham-se às tras a b e c dêste artigo serão a"W). riores e vigênCia destâ lel e que ha-
Escolas de Oficiais do Exérclt,o e da ';ados 'por atestados de origem, inqu~' jam sldo indeferidos. .
Marinha de Guerra, respectIvamente, rito sanitário de origem ou ficha ete ! 5° Os oficiais das fôrras armact3s
e os aprend1z.es-marinhelroG des~lnant- trata.mento nas enfermarias e Ms?l· que, em Ispeção de saúde para uro
se, diretamente, aos Quadros de l!:s- tais e os registros de baixa serão me- moção, forem juJgadoS inca~az.f's ae
peclallstaJl, do Corpo do Pess-,al' Su- los sublidiários para esclarecer a situa- finitivamente para o serviço,' .lerão re-
baltemo da Armada. Seu tempo. é de ção. . formados no oosto imedla~o.
efetivo servIço, de acOrdo com o De- § 2,0 Nos casos de tubercUlo~e, as Art, 34. Para os fins do orevlsto
creto n." 30,699, de 2 de abrl1 de 1&52. Juntas Militares de Saúde deverao !'lO presente Capitulo são l'onsldera

dos:
Os aprendlzes-marlnhelros :ngres- laJ:lçal' mão, obrigatóriamente de 00- a) aspirante o. Oficial, os alunoa ela.

sam n:18 Escolas de Aprend17es-Marl- seí'var clinlca e de exames subsid:a-
nhelros, sobre rlgforosa Insl'€<'ilo de rios repetidos de modo que JlOssam Academia Militar das AgUlhas Negras,
sa.úde e respectivo exame de admls- formal' juizo seguro sõbre a 1l:lvldade Escola Naval e Escola de Act'ona'ltica,

d Is d ár! . d dUl t o qualquer que seja o ano;
BÇo. Acontece que, epo e v OJl ou evoluçao o processo 'an e b) 3.0 sargento, os alunos da." Esco-
mêses de' serviço, alguns são acometl~ prazo de 6 \seis) meses. •
dos de moléstlas grave., especialmente. . § 3.0 Consideram-se como 'lllenaçãD lns Preparatórias de Cadetes, Escolltl
de tuberCUlose, tlio comum em M'stO mental todo caso de distúl'tllos men- Preparatórias de Cadetes :lo Ar e Ca
pais. Não existindó le-glsla~!l., quc os tal ou neuromental grave, ~"rmaneça lé!(lo Naval. qualquer que seja o ano,
amparar, recebem baixo do serviço lesão completa ou considerável da Art. 35. A reforma isenta definia
ativo dasftJrcas armadas, flcJnclo to- personalidade, destruindo a 'luto-ele- vamente o militar do serviço.
talmente desá.mpafados. VârlOll são os terminação e pragmátismo e tO:'nandO • 'ri' ., .. ,. .. .. .. .. ., .. " ,.
CaJlO& existentes na Marinha. o individuo total de permanentemen- . ecreto n." 30.899, de 2 de abril ele

....·te ê o motivo da apresent.açil.o do te Inválldo pal'a qualquer trllhalho. 1952 (Publicado no "DIârlo OflciaJ"
""" I de 4 de abril de 1952, págIna 552\. '

presente projeto, e o congresso ap~o- § 4-" Considera-se. comI! paralls a Art. 1.0 Fica alterado O'lrt 28 elo
vando-o, eometerd. um ato de Inteira todo caso de neUI·opa.la grave e deU- Regulamento paaro Corpo de Pessoal
Justlça! - Benjamim Farah. nltiva qeu afeta a mobllldlde, senS!- Subalterno da Armada, aprovado e

~ b1lldade, troficidade e mais funçO'es
LEGISLAÇõES .cITAI>."S nervosas, no qua1, esgotados' os meios mandado executar. pelo Decre~o nú-

habituais de tratamento permaneçam mero 28.703. de 2 de outubro de 1!l50,
Capitulo 111 (Reforma), da Lei distúrbIos gl'aves, externos, e definiU- que pasa a ter a seguinte redação:

n." 2.37~, de 9 de dezembro ete vos, que tornem o. Individuo total e "Are. 26 - Tempo de efetilJo sertlf-
1954, p4gs. 10.11'73 a 179.877. permanentemetne Inválido para qual- ço é o espaço, contado dia a dIa r.n-
Capitulo 111 - Da Re/orma. quer trabalho. tre a data Inicial de pl'aça e a data

Art. 25. A reforma verlflca-se: §. 6.° São também equiparados as do licenciamento, baixa, desli:;Rmento.
paralisias, os casos de afecções ôsteo- exclusão ou expulsão do servir.o ativo,

ll) a pedido; músculo-articulares graves e crônic.lS da transferência para a reserva ou
b) "ex-oflclo". <reumatismo graves, crônicos ou pro· reforma.

gresslvos e doenças similaros)' nos § 1.° Será considerado como de efe-
Art. 26. O direito d'e r~rorma' a quais, esgotados os melos haW,uais de ttvo serviqo aquele· presta,lopelos

pedido, 50 usiste ao oficial membro tratamento, permaneçam diStúrbios atuais taifeiros antes da vi·'encia do .
do mag'lstérlo militar que cente mais externos e diflltlvos,' quer osteo-mús- Decreto n." 22.642, de 13 d; u~rU de
de 35 (trInta e cinco) anos ~e serviço culo- articular'es resslduais, quer se- 19~ e o tempo'de curso das Escola!
dos quaIs 10 (dez), no mln!nio, ·ete clundárlos das funções nervosas, mo- de Aprendizes Marinheiros que oba.
tempo de magistério mUltar. bilidade, troflcidade ou mais funçõES jam concluldo com aprovei-amento.

Parâgrafo llnlco (Velal1o). que tornem o individuo· total e ppr- § 2.° Será· 'computado ~omo teMPO
Art. 'Ir. A reforma "ex-ofk:lo" serA .manentemente inválido para qualquer de efetivo serviço o perlOl1o em que

apllcada ao militar; . trabalho. os atuais praças serviram à Marinha,
a) oondenado A pena de reforma § 6.0 São equiparados à ~eguelrl1,· como marinheiros. ou foguistoscon-

por sentença passada em julgado; não só os casos de afecções ctOnlcas, tratados ou extranumerários. '.
b) que. atingir a Idade limite de progressivas e incuráveis que COndUZI- Art. 2." E' suprimida a allnea "b"

permanência na reserva; rão à segueira total, como 'também, os· do art. 29, do citado RegUlamento.
PrOl'eto n.O 4.989, de 1954 c) julga<:!o InvAlido ou f1slcam.·~nteeasosd evisão rudimentar, q\l~ apenas Art. 3:0. O presente Decreto entrari

Incapaz deflntlvamente para o Ser- permitam a percepção. de vultos; náo em vigor na data de sua publlcacio,
Estende aOl Aprendizes-Mari- vl~ ativo das fOrçlUl armallall; suscetlvels de c()rreção por lentes nem revogadas as disposlçllea em contrá-

n1tlllro!; .ãncapaettados jtslcamente d) julgado Inca.paz moral ou IlI',rl4- removlvels por tratamento médico eJ- ri1:ilo de Janeiro, 2 de abril de 1952, .
pOr sofrerem detuoerculose ativa, slonalmente. ,em processo regu.ar; nlrgico. . 131;0 da. Independência e 64.0 da Re-

alIenação mental, neopla814 mala, el Inca.pacltado .fislcamente após 2 Art. 31. Os incapacitados peloa mo- pública. "-' Getúlz'o Varga-. _ c.atA

gna, cegueira•. lepra, paraZis!a, (doll;) a.nos de agregaç§.o,por êSlie mo-. uvos constant,,~ da sle:ras "a", "b", de Almeida Guillobel." o '"

cancer ou cardiopatia grave, os tlvo, ao ofielal e, quando praÇ'a, t1P.P'J1S "c" e "d" do act. 30 serão reforma
benefíciOs contidos no Capitulo dêssepedodo de observação, medlJnte dos com qualquel' tempo de serviço;
111, da Lei 2.370, deO-12-5of, que parecer da Junta Superior de Sal1'Ie, b) as praças .em geral C~111 mais
regula a inatividade dos militare.!. ainda que se tra.te de moléstia. clU'~- de 10 (dez) anos de serviço, salvo se

(Do sr. Benjamim Parah) vei . julgadas Incpazes de prover Ó3 meIos
Art. 28. A Ida.4e limite de loerma- de subslstâncla, quando poderã" ser

O CongreBllO Nacional decreta: nêncla na. reserva ê de: refromadas com qualquer tempo de
Art 1.' • "1z ....·rlnh I a) oficiai general, 68 anO&: !Iara serviço. O SR. FROTA AGUIAR',

.• • nOS "pren.. cs-..... e roa oficial superior (Inclusive mem1.'ro do Art. ·33; O mllltar julgado Incapaz
Incapazes fisicamente por sofrerem de ma~stérlo mUltar), &l anos, capitão, definitivamente.. por um dos motivos (U o seguinte discurso) se
tuberculose ativa, alienação mental, capitão-tenente' e oficial subalterno, -constantes das. letras -a" e "d" do nhor Presidente, um d~pacl1o~ jUdi-
ncopllUlla maligna, cegueira, lepra, 60 IlnOll: art .. 30 sel'á reformado no pOsto oU clal que causou escAndalo. públIcO,
para.llsil!, câncer OU cnrdlopatla grave, , b) para pçraçlUl, 116 IInoa. graduaçlio Imediata 110 que possuir.. na ante a Ilbera~ão de carroa Importa-
seriio aplicadas 1I5 dlsposlç6ea cont1- Art, 29. Anualmente, no mês de,. ativa, com vencl.mentoa e vantagl''ll dOi .com licenças falaas, "co.I11prova-
das no Capitulo m (Reforma). da.Le1 . I d d ••
n .• 2.370, de9 de dezembro de 11154, fevereiro, aDlretorla Gera o Ser~ Prevl~tas on Código de VP,Qchne..-.tos amento fa",o.s","tanto pCIOlle1C..

I in tivld d d '1" viço M1lltar, no Exército ,e aaDlreto- e Vantagens dos MUitares.. mel\ nas mesmas procedidas ..pelo G.-
que regu aa a a e os ml! IilfCa, ria! do .Pessoal na Marinha e !'Ia· Ae- I 1;0 Aplica-se o .disposto ,.neste ar- blnete de ..Exa..'lWI Periciai&· como
ten.do como base, aletrll. b elo e.rt. 34. ronl\utlca envlarão ~s aul;/Jddadea tlgoa08 casos prevIBtos nas letras "1)" pela Inexistência, nas folhas de qual

Parágrafo l1nlco. SCrllo rev1atàs,· a COftllletentell a relaçlio dos ml1ltares, e-c" do. art. 30 quando, veriflcaQ:l QuerOIArlo Oficial, da 'publicaçiO
requerimento doi produtoa Interessa- Inclusive merpbros do m~térlo ml- a invalidei ou a lncpacldade li8les., dêstCll ..do~umentos apocrlfoa", . deu,
>lI,)S, dentro do prazo ,ele. uln (1) ano, 11tar que houverem atlngldo a Idade .fOr o mWtar ulgado tl\mbém 1mpOl-" em conaequência. Dll pedl40 ,de de-

Projeto n.o 4J388, de 1954
Abona as f,Uas dos estudantes

dos cursos a. grau SupetlOr can
d,datos aos 'Postos eletlros.

(Do Sr. Paulo Néri)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.' Os estudantes dos cursos
de grau superior, candidatos. aos pos
tos eletivos no pleito de 3 de outu
bro p. passado, terão abonadas as
suas faltas às aulas e. aos exereielos
escolares durante 05 meses de agôs
to c setembro.

Art. 2.° Esta lei entrarll em vIgor
na data de sua publicação, revogadas
ns disposições em contrário,

Justificação

Usando de um dIreito que lhes as
Segura a democracia. e, conseqüente
mente, a Constituição que ora vige,
alguns estudantes universitário, filia
dos aos diferentes partidos. politlcoa,
concorrem, naB eleições de 3 de ou
tUbro, aos diversos postos eletivos.

Não Ignoramos que a campanha po
litlca não só exige do candidato tora
balho constante,· como, e princIpal
mente, a sua presença em todos as
zonas eleitorais de sua cirCUnscrição.

. E, como tal, Obriga o candidato a se
afastar das suas atividades normais.

Dêste modo-. muitos jovens estudan
tes, embra tivessem alcançado média
para promoção, estão na Iminência
ne perder o corrente ano letlvo, devi
do as faltas que lhes {oram anotanas,
quando da propaganaa polltlca.

Nada mais justo e patriótico que
lhes sejam abonadas as faltlUl, oca
sIonadas pelo Ideal de dar um pouco
de sua fôrça jovem em favor de en
grandecimento da Pátria.

Sala das Sessões, em 23 de dezem
bro de 1954, - Paulo Net'1/. -- BuV
'AraujO.



(Não foi revisto pelo oradOl',
81', Pr,esidente, ocupo a tribuna l1arllo
encaminhar à Mesa projeto de lei,
concebido nos ~egujntes têrmos: /Lé) :

"projeto n. 4,989 - 1954 - Es
tende aos Aprendizes-Marinheiros,
lncapacitados fisicamente por ,sofre~

rem de tubercul~se ativa, alienaçãO
mental, l1eoplasla maligna, ce;;u...,lTa,
lepra, paralisia, câncer ou cardiopa
tia grave. o.s beneflc!os contidos no
Capitulo UI, d'a, le! 2.370. de 9-12-54,
que regula a inatividade dos mili
tares.

O Congresso Nacional decr<:ta:
Art. 1." Aos Aprendizes-Marinhei

ros incapazes fisicamente por Mfre
rem de tuberculose ativa,· alienaçãO
mental, neoplasia maligna, C'eguelra,
lepra. paralisia, câncer ou cardiopa
tia grave, serão aplicadas as disposi
ções contldas no Capitulo III lRefor~
ma), da lei n.2.370, de 9 de dezem~

bro de 1954, que regula a lnatividade
dos militares, tando como base a le
tra "B", do art. 34.

Parágrafo únlco.. Serão revistos. ll.
requerJmento dos próprios intere~sa

dos, dentro do prazo li\! um. (1) ano,
es pedIdos de 'refonna anteriores à
vigência desta lei, e que hajam ~ido
indeferidos.

Art. 2,0 Esta lei entrarl!. em ,'i~ot'

na data de sua publicação, revcgadl\.ll
as dsposlções en1. CQntrârl0.

Justil!caçilo

~ste projeto virã complem~tal' lo
legislaçáo militar referente à ·Inatl'r\
dade dos mUitare.sdas fbrçasarmadas
e corrigir uma injustlça com respeito
aos aprendlzes-marinheiros.

tstes subalternos ~m sua sltilaç!io
militar assimilada, Isto é, idêntica o
dlJa alunos das EscollUl Preparatórias
de Cadetes, Cadetes êb ~ e do Colé
glo.-Naval (art, 34, alinea. "B", da
mencionada leI),
,Os alunos das Escolas Preparató

rias e do colégiO Na1'al destinam-5u
àS Escolas de OHcíais do Exército e
da Marinha de Guerra, respectiva
mente .e Dl! aprendi~es-marinheIrOf

destinam-se diretamente aos Quadl'os
de Especialistas do Corpo do Pessoal
Subalterno da Armada,. Seu tempo é
de efctivIJ serviço, de. ac6rdo com o
Oecreto n." 30.699, de 2 de abril de
1952.

o SR.' FERNANDO NóBREGA:
Sr. Presidente. inútil serIa, disfarçar

a minha profunda e justificada cons
ternaç§o ao requerer homenagens fú
nebres a um ilustre paraibano, ilus
tre por todos os titulos, desaparecido
nesta Capital às primeiras horas da
manhã de hoje.

O Dl'. Otaeillo de Albuquerqul' não
foi uma figura VUlgar no cenário po
lltico e administrativo do meu Estado.
Ao contrário, teve a sua marcada pro
jeção e que logo se estendeu às altas
esferas da polltlca ll:lcional; de lua
época.

Prefeito de Areia, sua terra natal,
prefeito de João Pessoa, professor do
Liceu 'Paraibano e da, Escola Normal,
jornalista cDmbatlvo orador flJente
deputado estadual, ..deputado, federai
emvária s legIslaturas, Ilder da banca
da do meu Estado nesta Casa, Secre
tário da Mesa da Càmal'a e, afinal,
Senador ela República. '

V. E."l:cia.. Sr. Presidente, que o co
nheceu de pel·to, sabe que '0 Dl' Ota
cillo de Albuquerque em todos stes
cargos e em todos êsses mandatos ele
tivos honrou;, realçou e dl"n1flcou a
Paraíba e serviu ao Brasíl. " ...

De sua trajet6ria publica podemos
dizer que a honradez pfsscal marcou
a vida do eminente conterrâneo, tle,
para mim, tinha, entre tôdas, uma
qualldade excepcional: era um homem
fUndamentalmente bom. E considero
a bondade a suprema vil'tude da vida.

Médico de provlncia, de vasta tIl
nlca .e elevado conceito profissional,
iniciou sua cal'l"eirai traçando logo o
destino os triunfos que teria de obter
foi o laureado de sua turma, na Fa
culda.de de Medicina ·do Rl0 de Ja-
nelro. Os apl'endizes-;rmu'inhelros Ingr~s-

,Além de, ser uni nome llB'lldo aos sam nas Escolas de Aprendizes-Marl
dias faustosos desta Câmara, cUja 'P1l- nheiros. sob rigorosa 1nspeçl\o de saú
lavra era sempre ouvida com encan- ·de e respectivo exame de admissã.o.
tamento e· respeito, o Dr. Otaclllo de Acontece que, depois de vârios inêses
Albuquerque nffite moniento tem lUIul, de serviço, algU!lS aAo acometidos di
cercados pelo nosso aprêço' e especial moléstias' graves, especialmente di
estima, dois membros j!e relêvo de sua ,tuberculose, tão comum em nosso pais.
famllla, o seu genro, 'o nosso Ilustre Não exL,tindo leglslaçlío que osam- .
e querldo companheiro, ·0 Deputado pare recebem baIxa, do ~ervlço ativo
Leandro Maciel, e.oaeu filho, o alto aos JôT~al armaaa,s, ficando tGta1~
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funcionário do 'quadro da Secretaria
desta Oasa, o Dl'. Amaríllo Albuquer
Que.

Se eu reBumisse ainda mais estas
pala1'ras de sentimento com que re
verencio a mem6i"la do Dr. otacllio
Albuquerque dizendo apenas e tão 8Ó~

mente Que êle morreu na ma::; su~

blime, na mai,s bela, na mais edifl~

cante, na mais extrema pobreza, teria
felto ao saudoso e preclaro cont~rrá~

neo o maior ,e o melhor elogio. Aliás,
sr. Presidente, como c06tumam, para
orgulho nosso morrer os g-l'r,ndes e os
bons pamlbanos, Em nome, pois, da
representação da Pal'alba nesta Casa,
sem distinção de 11latt~e,~ parditárlos,
renovo, Sr. Presidente. o requerimen
to que deixei nas mãos de V. ~cia"
para que se insira na Ata dostraba
lhos de hoJe um voto de pesar e a Câ
mara se façaç representar por 11mB
Comissão, rias últimas homenag-ens de
ex-Deputado Otacilio de Albuqucrque,'
sOQl'etudo no sepultamento do em.!
nente e honrado conterrâneo que se
foi para sempre do nos~o :!'luv\\'io na
manhã de hoje. (Muito bem; n1,.I'.
bem. O orador é abraçado).

. O sR.. BENJAMIN FARAH:

O SR. ARYPITOMBO:
(Não Iof reVisto pelo orador). Sr. Pre
sidente, diàrlamente o Govêrno da Re
pública vem dando mostr:ul da sua
austerldade e jl1stlça... Ainda ontem,
os jornais noticiavam Que no Insti
tuto do Açúcar e do Aalcool foi ne!!a
da !!ratlflcaçâo aos "barnabés". O Sr.
Presidente da Rep'lt-lica ouvido a res
peito, mandou negEr aos pequenos
funclonârlos, mas conceder aos gra
duados, Inclusive a um diretor admi
nisttativo. que recebeu a bagatela de
CrS 48.000,00& Chama-se a isso re.
gime de austeridade e de justiça!. ..

Esoero, agora~ uma retlflcaç§'o por
parte do, Instituto, porC]uanto n im
prensa ventilou o assunto, chamou a
atenção para o fato de nada rece1>erpm
os barnabét, e terem os funcionários
gradua:ks ~atlficações que vlío além
dI' Cr$ 30.000,00. .

Mais uma vez venhoprot~gtar c!lntra
!'sse estado de cois",s. que classlficllm
de "austeridade", Muito bem.; muito
bem).

I e866 iêrça-feira 2~
e-
1Il~s.são em c:mUer irrevogável, dos Ido Sr. Minlstl'o da Fazenda, que, I A proposição em aprêço, em vlrtu
~,,:;o'aciJs liqu;da~Ms tia' Cexim. para justificá· 10, alega reCClar li In- de dos desconh.eclmel1tos do re]~tor que

Ú ".esto elevado dos demISSionários, fluência do advogado dos contl'a'ban- 11 examinou, sobre a sltua~ão d~ refI'
flue 'utlll caractel'ü;a .. c~nsclência distas que é. segundo Infol'mam, alta ri~1I zona, como ainda por motivo.de
fuudol1ul do ~Ol'pO ,de em.pl·c;;:tdos do H.Ul'a da Repú:J!ica e que viveu bem cnticas infundadas de alguns óq~,()s
)l;)S.50 maior est:1.~de(:inwnto de crê- no Estado N-cvo. da imprensa. que pretendem ,e~tabele
dito bancá,'lo slgniEca, um protesto Ora, bolas! . Receiar a lnflu~ncia cer o flage!o como um prlvllegll) do
Nntl'a 11 oficlaJisaçii,o do COl1'érahan- de fig'Ul'ões e n50 rece!nr o,s ri,~ores Nordeste, nao logrou aprovação"
Ilo. . , da lei é ele corar frades de pedra, ' Entret~nto, ,Sr. PresIdente. v,~.tnm?~

Na cal·ta. (,ue enviurulU ao sr, MI- SrB. DCiputadí1s, a esta ttlbuna, por 11m dever 'te soll
!listro dn Fai"nda dau~o ciência das Dol.~ casos. mas soluclle!l dileren. ·dol'ladade para com ~·~a just<t >eIvm
raZÕES da 'atitude Qur tomaram, há teso No primeiro. a justiça dcsllres- dlcação dos mineiros .,' centro, npe
tl'ecl1os que impl'f!sSionam: represen- tlgia a administração pública. origi- lando paraV. Excla, no aent!c!o de
tani [erro em brasa caul,eJ'Jsando fe- nando o ge$to de,~a!'Sombrado dos que o projeto de nossa autoria, ~eia
tItias, E' um documf'uto corajoso, e funcionários do BanC() do Brasil que reel(ammarlo à luz da razão, sem obi-
por que não aizé-Io chicu, à altul'a ooandonol'am as fumãcs de Que es- ces de regionalismos, ,
do momento em que a austeridade tavam investidos para não compro- A mensa!;'em recehida de Cl~l'vel~
• I 11S p'IJJ;cos con'eça a se motê-Ias N'O 0eO'undo ela mesma está .conceb1da nos seguintes lêlmos.

aos 10me u,· . ," . ".: ' . a "Dlante da Bituacilo gravls:;inm oca-
1ll'1l1ar. .. • . _ ,Jus.~ç~, em tOJa,. fa,~e, defende o~ sionada pela sêcs, sem prec~:J~nte. que

AssllU se eX:J.es.alam os demlsslo lnt~lê,~ses da F'a:"n'l~. NnclonaJ, des vem assolando esta reo:!?,,, e (,ue ainda
:nár:cs:, males.sndo a ..uMcla das contra· perdura, venho 80licitãr do !lustre pa-

.. Ainda mal'refel~os do estup.or q~e bandístas que lal~d: ,encontram. no trício s inclusilo dêste município no
%l00 causoU ~ ?edsao de Ilustre JUIZ ambiente <: aem.n. t. at.v1, vacllantel5 poUgono das ~cas, a fim de que }10SS3.
aa Faz€nda I'~bllca - q)le r,ecente- ou medro.os que os limparam índl- atravps de verbas especiais. 5,,1' dRda
J11ente, a d':'SPClto dl1S ~loquen"~s pro- retamente. a~slst~ncla imediata aos fazendeir'1s
vas de falsl9ad~ ,malo€nal da, .llcença Acredl to que o honrado Ministro que têm suas propriedades completa
de importa~ao Cl?n quese l~6ro~ ,fa- da Fazenda: Que. t~m. nesta hora Mente flagelRdas, construindo-se açu'"
zcr chegar a Alfanaega de.s,a cup.tal ~rucíal da \k1a b.ssllelra. diante ?e des para a proteçâo da lavoul'a e da
diversos automovels, autol'lzou medI- ,antos êrros do nas..ad'o, uma missao pecuária Que constituem a nossa I!ran
da liminar. a nosso ver incompreen- cívjca a c~l1Tlprir. desconheça o as· de rioueza e que tanto contribuem
.l;lvel, pam t imediato desembaraço sunto aludido, , nal'a o abastecimento da Capital Fe
clêsses meE!l1{'s canos. mercadoria que Cilnht;,cenõo-o. tenho maIs que cer- /1rral. ~nuda~~M ~ordiais. _ Sica Pio
julgamos criminosamente imp{lrtada teza, ,l1ao irá nel'olvel' dinheiro. já Fernandes, Presidente da Sociedade
_ vimos com todo o respeito comu- recolhido ao Tesouro Nacional, a Rural". .
:nlcar a V. Exa, Que ap:!rtir de a70- cont.raband!stCls e crimino~os. Desta t.l'lbUna, !';r, Presidente. dlri
ra nos damos ~r exonerados. em Nao tema S. Excia. o.s panacnes dmos idêntico a.pêlo ao órgão do Po
caráter absolutament'.! irrfvogável, do. dos marmotas de rocado desta Repú- der ~:ecut!v.o _ Departamento Nacio
cargo de delc'!ados seus para os ser- blica c]~le merece :n e1!10res aias. nal de Obras Contra as S.acas - para
viços de liquidac:io do acêrvo da en- Há dIas, U!l; artlcullsta. em sfntcse oue envie. o ouanto antes, técnicos
tinta Cal":eir~ de Exportr,cão e Im- admirável. referi~Clo.se a liberação àquela rep;ião mineira. para'estudarem
portacão do Banco de Brasil S, A. rl?S autom6w~ls .. (H~eqtle 116 Ilm am- os fenômenos da rarefaçção de chuvas.

\ Homem púbjjco de e:\-periêncIa, de blente. de_ dlmldad.e e confla.nca ele oue se agrava de ano para ano, p"5sl-
aita cultura e probidade inatacável, m~rnl!sncao 11.0 trato da eOlsa pú- bWr:llldo. assim. comorovada a estia
bem saberá V. Exa. compreender e blzca, q!,e. forma l,lm r;1ima em que "rm. medidas cann~es de atenuar as
6Ontlr. relevando neste pósto que tan- os. bra"ll~lrosestlm"rwm, respirar. rl'ficllldades e an!!Úst!as do homem do
to nos esforce,.mos por honrar - Ine- 1Ia inrflc.lo~ de que liste ambiente se orrtão eTn sua luta contra a natureza,
lutável l'eopetlmos. porque já não nos está d;/mmd?, O Poder . Judlc/6rio (Muito bl'm; muito bem).
resta requer c amparo incentivador 'T/ao ''P"de deIXar contra.fettos e ele
do poder jUdlcante. alia do com que ccr;cionados os que, dêle esperam a
não pocliamos deixar de conta no colaboração para a obra que deve ser
combate, tão sil'!ncloso quão impla- de tod.os.
eável. aue vimos ~ustentando contra Intelramente de acôrdo. Acrescen·
a fraud"e e Ol! hábeis dllspldadores da taria os d"mals poaeres: Executivo
economia na~lOll!l1. e Legislativo. Todos devem colabOrar

Não é tem"r da batalha, cada ,,~~ harmonleamente. colocando a hones
mais árdua p desil!ual, o que nos leva tIdade acima, de tudo. -sinal evi
li esta deserção, E' a consCiência que de?te _de que sUl'ge uma era de rea
temos. lúcida e desencantada. dalnu- bilItaçao nacional. (Muito bem; muj
tiUdade de mais esfórCll honesto e to bem).
maiores sacl'lfi~los. neste momento
em que parecem confundir-se justiça
e ()J)ol'tunlsmll. direito e' audácia. E
ainda é" a par dessa c.onsclêncla, a
:nece&sidade imperiosa e IMdJável de
uma ampla satiSfaçáo ao laborioso e
tantas vêzes InJuriado corpo de fun
elonári<ls do Banco dr, Brasil, a oue
temos o orgulho de perteneer e C]'te
ele n6s nãn esnera, neste enseJo, ou
tro gesto sel,ão a renúncia."

• Justiça e, oportu••lsmo". "Direito
t audácia", B'!m analisados, teremos
o retrato de uma. época que s~ finda.
e Que, ao term!nar o seu clelo, ja
mais revfverá.

"tsse acontcclmento, que e.starre
teu a opinião pública, traz à discus
Eão o caso !ir, rumoroso contrabando,
também baseado em docume'ntacão
falsa, de grande partida de farinha
tl.e trll!o, desembarcada em Santos.
que ]'lOZ em alvoroço a advocacia ad
minlstrat.iva. Houve re~istê",ia na e,s
fera administrativa. Houve repercus
são nesta Câmara. Houve alarme na
1mprepsa. E a Justiça. ao contrârio
do presente fato. deu ."nho de causa
à'Fazenda Públlca, repelindo os con- O SR VASCONC'ELOS CO T
trabandlstase falsários e estimulan- " ,S A:
do es funcionários 'iue souberam Sr. Presidente, do munic[plo de Curo
cumprir ° dever. ' vêlo, no Estado de Minas Gerais che-

Mas, .como ainda srio poderosos os za-nos veemente apálo da Sociedade
contrabandJ.stas. ora proce.s.~aaos cri- Rural. para Que aquela região passe a
minalmente, coitam o despacho final compreender-se no POlIgono das Sêcas.
do sr. Ministro da Fazenda nos ,pro- No ano passado. apresentamos pro
cesses n,os. 282.550-53 e 20,967-54. da jeto de lei, que'tomou o n.o 3.. 282, es
Alfândega de Santos ll. qual ao ser' tendendo a área de proteçAo contra
proferido, por certo, se-Io-â em de- essa calamidade ans municipiosmi
fesa do Erário Nacional e da mora- neiros de Vir!!em da Lapa, 'Arassuai.
Udade administrativa. Buenopolls, Fellxlândla, Corinto, Cur-

Culpam . dessa., procrastInado. que velo, Cordlsburgo, e outrosrlo centro
lere dU:e1tos, o Chefe do Gabinete daquela unidade da 1l'e(teraçllo,
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ORDEM DO DIA

Bilnc Pinto - UDN.
Carlos T.UZ - PSD.
Daniel de Carvalho - !-.!\.
Gustavo cap:mema - PSP,
Hildebrando Bisaglia - PTB.
Leopcldo Maciel - t:nN.
Ollntó Fomeca - PSD.
Pinheiro Chagas - PSD.
Tl'lstão da Cunha - PRo
Urlel Alvilh - PSD.
Walter de Ataide - PTB.

São Paulo:
Arnaldo Cerdelra -. PSP.
Artur Audrá - PTB.
Campos Versal - PSP.
Horacio Lafer - PSD,

Novelli Júnior - PSD,
Ranleri Mazzi1ll - P~v.
Romeu Flori - PTB.

Goiás:
'Al'I Pereh'!'! - PSP.

Guilherme Xavier - PSD.
Ma,to Grosso:

AtaJde Bastos - UDN,
Lucilio Medeiros - UDN.
Ponce de Arruda - PSD.
Vlrgilio Corrêa - PSD.
Dolor de Andrade - UD~.

Paraná:
Arthur Santos - 'UDN.
Lacerda Wereneck - PRo
Ostoja Roguskl - UD~.

Vieira Lins - PTB.
SllJ1ta Catarina:.

Joaquim Ramos - PSD.
Saulo Ramos - PTB.
Wanderley Junior - UP:>r.

Rio Grande do Sul:
Brochado da Rocha· - PTB,
Coelho de Souza - PL,
Hermes de SOUza - PSD,
Henrioue Pag'nonoelli - P43.
Raul Pila - PL.

A~re:

José Gulomar.
Amapá:

Coaracy Nunes - PSD.
Guaporé:

Aluizio Ferreira - PTB (-113)

provl.~ar, sem ao menos ter um ro
teiro a seguir ncsta conversa com ..
Cámara, a I'Cspcao do ma;no a~sunt04

Quando tratei de me inscrevel' parll
o debate da matéria, hesitei muit(\
porque verifiquei haver, 'nesta qu!'s
tão, muita cousa que deI· ia ser leva
da à fé, aoldenJismo e à moda,

A moda, especialmente no B1'asil.
não' diz rez~eito ~bn;cnte ,a'"',~ vestidos,
ac\~ pen te~ dos, :'lOS ~a!,p.to~ d's m'.llhe
res, mas. também às deiás, aos sen
timentos, até à prrferhciR n )1'. ce
terminados livros. E, no meio polí
tico, tornou-se moda aderir ao par
lamentarismo,

Há, sem didda. uma parte[lue ~

levada pelo idealismo fundado na ex
neriéncia, mas. mesmo a"Sim, a'laj
xonada - a do Sr. Raul P;la e
seus . comnanheiros, Outros, fazem
di~so questão de fé e Jules Le Maitre.
creio ,já. disse que Gibraltar pode ser
tnmada. mas as mttr~.1h8~ da fé são
intransponíveis, Por tudo Is~o, vaci
le!. Temos visto, aqui, muitas vêzes.....
omdores seo·ulrem-se a Ol'adol'e,~, na
defesa desta 011 daauela opiniãO.
quando os \'otos já estão anterinada
mente dados, o que torna Ini'til tnnta
argumentacão, Entretanto, Inscrevi
me para falar porque, acesar de todos
êsses elementos contr5rlos, julguei de
meu dever erguer minha modesta vo~

em defesa daConst!tulcão vi'!ellte.
Não venho defender -o presiden~\a.

lismo puro da Con~titulr~o de 91. Ve-
, n!1o pedir que os Srs.Del1\'tados me

(Utem s6!:1l'e a responsabilidade qUI':
tomam sõb:'e seus ombros· ao de5
trulr A. obra dos constituintes d~ 46.
Devo - como constituinte (lue fui de
34 e de, 46 - dar meu t1enoimento
de como se che!"ou à estrutlll'a cons
tante da Carta Constitucional vi
gente. ti

O Im1lérlo nos deu o parlamentaoi
I rlsmo. Cont.a êle se erguel'a m as vo·
zes mais autorizadas, condenando-a

O SR, PRESIDENTE: - e estou convencido de que êle fun-
Il' danou no Brasil, graças ao poder mo-

A Usta. de presença aCUl'a o com- demdor do nosso augusto monarca,
parecimento de 149 Srs, Deputados. homem de mentalidade superior, que

Nlío havendo número legal para 1lalrava acima dos partidos e sabia
as votações, passa-se à matêria cons- dar uma guinada à direita ou à ss
lante da. Ol'dem do Dia, flm dls- querda, conforme as necessidades pá-
cusslío. bUcas.

. O Sr. Raul Pila -V. Ex,· nrio est~ :
Primeira discussão da. Emenda interp'retando devidamente. creio. (I

Constitucional n.· 15-A. de 1954.
que institui o sistema de govêr- narlamentarismo no Império. O par·
no parlamentar' tendo ·parecer iamental'lsmo no Império não foi pro·
contrário da C~missilo Especial duto do poder moderador: 110 eontrâ·
com voto vencido do Sr.· Alberto rio. o que se censurava no slste~ll
Deodato e declaração de voto do oolftlco no Imnério era. a Interv.ene~ll
Sr. Artur Santo!. do poder moderador. E .só quando

D, Pedro Ir, COm sua conhecidn mag.
O SR. PRESID.ENTE! n9nimidade, resolveu abrir m'áo· dos

direitos que a Constltulelio lhe OU
Tem a. palavra o Sr. Vle!~jl, de torgava. de estar nela Intervindo B

Melo. (Pausa). todo o momento fta constltulcâo tio
Não está p:-esente. Govêrno, o sistema parlamentltÍ' re~,l-
Tem a palavra o Sr. ltaimundCl mente se configurou no Império, N~o

Padllha. é exato. pois, dIzer que o sistema
O SR DEPUTADO RAYMUN- parlamentar no Império funcionou

, !!I'aças ao poder moderador, Verda-
DO PADILHA PROFERE DIS- delramente verificou-se o oposto' êle
CURSO QUE, ENTREGUE A . ' .
REVISAO DO ORADOR SERA' venceu o .1loder moderador. Alcançou
PUBLICADO OPORTUNAtnEN- uma. vitória, O poder, moderador 101
7'E den'otado na luta que. se· esbbeleceu

• 'e as criticas, aludidas por V. Ex,",
O.SR. PRESIDENTE: 1\0 parlamentarismo do Império, cri-

ticas não tão generl\llzadas como V.·
Tem a palavra. o Sr. Lima FIguel- Ex.a quer fazer crer, eram dirigidas

redo. (Pausa). principalmente no poder moderador.;
Não está presente. O SR, tlANtEL tlE CARVALHO
Tem a palavra o Sr. Dapicl Cal'- - Agradeço n contribuic;â, que tr~1

valho. "" a meu dlsc;!rso oen!lnen~e nlf!stre.
O .Sr. P'J11.ciano dos Santos ....

() SR. DANIEL DE. CARVALHO: V•.Ex,a falou, a Prlncl.1)!~, como que
(Não foi revisto "elo orador) _ SI', confbl'W'ando a Idéia de que os cons-

,. titulntes de 46 crIaram um" Con!lti-
Presidente, não esperava ter de falar tUlçA.o llTesldenelallsta e' !lu!:!, por-
neste momento IObre a emenda par- tanto, V. Ex," não de9!Java. trabalhar
lamentarista. aqui lIpr~sentada pel,o para. sua destrulçlio,.Na carta envia
eminente colega Deputado RaUl Pila. da. pelo nOBSO "!1'ancle Ilder. parIa.
Havia. ,tomado notllll, talvez Interes-mentarlsta, Sr, D"llutado Raul PlIla
santes, para' lerem oferecidas l me- a Carlos MaximlUaM, S. Ex,a res~
dlta.ção doscolegllll. Colhido, porém, pande que a Constitu!ç!:l de 1946 nllo
de IJUl'preaa, velo-me obrlllado li 1m- 6. presldenclall.sta purnniente, Dllll

o [R, PRESIDENTE:

Celso Peçanhn. - Osvaldo Fonseca
- Beroert de Castro - André Fer
nandes - Alc:dcs Carneiro - Pereire,
Diniz.

Os Senhores que aprovam queiram
ficar como estão (Pausa).

Aprovado.
Designo os Srs, Fel11ando ~,1brega,

Elpidlo de Almeida e Pereira Diniz.
Está findo o' tempo destinado ao

expediente.
Vai-se passar à Ordem do Dia.

Comparecem mais os Senhores:
Ruy Almeida.

Humberto Moura..
Amazonas:

Paulo Ntlry - UDN.
Pará:

Armando Corrêa - PSD,
Deodoro de Mer,ionça --'1'&...
Epilogo de Campos - UDN.
Nelson Parl,iós - PSD,
Paulo Maranhão - UDN.
Teixeira Gueiros - PSD.

Maranhão:
Afonso M~tos - PSP.
Costa Rodrigues - PtiD.
José Matos - PSD.
Paulo Ramos

Piau!:
Antonio Corrêa -" UDN.
Chagas Rodrigues -PTB.
Demerval Lobão - PTB.
Slgefredo Pacheco - PSD.
Vitorino Corrêa - PSD.

Ceará:
Adolpho Gentil - PsD.
Antonio Horacio - pSD.
Leão Sampaio - UON.
Pessoa de Araujo - UDN.

Rio Grande do Norte:
Aluizio Alves - UDN.
André Fernandes - UDN.
Dix-Huit Rosado - piR.

Paralba:
Alcides Carneiro - ?SD.
E1pidio de Almeida - PL.
Janduhy Carneiro - FSD.
João Ursulo - UDN.
José Joffi1y - PSD,
Pereira DlniZ

Pemamliuco:
Alde Sampaio - UD~.
Arruda Câmara - PDC. '
Oscar Carneiro - PSD.
Pontes Vieira - PSD.
Plysses Lins ..... PSD.

Alagoas:
ArY Pitombo - PTB.
Freitas Cavalcanti - 'UDN,
Hildebrando Falcão.
Mario GOmes - UDN.

Bahia:
Aliomar BaleeirO - 'UD~.
Aluisio de Castro - PSD.
Azlz Maron - PTB.
Jayme Teixeira - PSD,
Eduardo Catalão - p'l"B
JoelPresldlo - FDe.
Nelson Carneiro - PL.
Vasco Filho - UDN,
Viana Ribeiro dos Santos - PR.
Vieira de Mello ~ PSD.

Espírito Santo:
Alvaro Castelo - PSI).
Dulcino·Monteiro - UDN.
Ponciano dos Santos - PRP.

Distrito Federal:
Barreto Pinto - P'!'B.
BenelUto Mergulhão - ,PSD
Breno da Silveira. - PSB.
Danton' Coelho - PTB,
Gurgel Amaral - PR,
Heitor Beltrlio - UD."f.
José Romero - PTB.
Lopa Coelho - PSD,
Mauricio Jo»pert - UDN
Moura Brasil - PSD.

Rio de Janeiro:
:Brl!;ldo Tinoco - PSD.
Galdlno do Vale - 'UDN.
José .Pedroso - PSD.
Para.nhos de Ol!velra -' PSP.
Ralmllnd, Padilha ..... UD!N.
SaIo J3.rand· - P'Ill.
8aturnlllO Braga - l'SD. '
'Ienorio cavalcanti - WN.

Minas Gerais:,
Afonso Arinos - UDN.
Aftt(mln Peixoto - UD~.
!ené<llw VaTadare. PaI).

o SR, Br.RRE'tO }lINTO:
(Ncio foi revisto l/elo orador)

SI', Presidente, integrei 11 Comissão
Especial incumbida de. relatar o pro-.
jeto CJue trata da instalação de I>ub
prefeituras e muito me bati. pela ino"
vação, embora )'eceioso c.'e que a me
dida em aIsumas .localidades não dê
os melhores resuJtado.s, Quero, entre
tanto, fazer um apêlo ao ilustre amigo
e ilustre Governador da cidade para
que tome uma providência, no sentido
de ser posto em execução êsse dispo
6itivo em harmonia com a Câmara
Municipal, princlpalmente nas Ilhas
li~ Paquetá e do Governador, Ainda
há poucos dias, visitando Paquerá em
companhia do operoso representa~te
honrado Presidente da Comissão de
Finanças da Câmara, do Distrito Fe
deral, e político de prestfgio indis
cuti\'el, Sr. Mourão Filho, tivemos
oportunidade li'e verificar as dificul
dades com que lutam os seus habi
tantes, De fato, para obter-se uma
licença, é preciso vil' à Esplanada do
Castelo. Quando há um entrechoque
entre a Limpeza Pública e a Secre
taria de Saúde e Assistência, é neces
sário que o Secretário de Saúde se
entenda primeiro com o do Interior
ou da Viação.

De maneira que, estou certo, sem
qualquer aumento c:e despesa, pOde
ri:lm essas sub-prefeituras ser insti
tuidas, a titulo de experiência com
os ma1s eficazes resultados no 'paga
me!lto de impostos, concessão de li
eenças. e todos Os problemas de Ur
banização e tW'lsmo .. Estou conven
cido - sinceramente, sem qualquer
l!bjejto de ordem política - de que
e~e servlço. em Paquetá e Governa
dor, constituirá experiência magn!fica
que o governador ~ cidade poderâ
tomar extensiva a outras localidades,
como Méier, campo Grande, Santa
C~. .

Eram. Sr. Presidente, as provldên
cill$ que eu queria pedir. desta tri
buna. esperando que. o Prefeito ve
nha a Criar. ó mais depre"-'la posslvoel,
a5 sub-prefeituras tias Ilhas de· Pa
quetA e Governador, (Muito bem;
multo bem).

Vem a mesa e vou submeter li
tes o seguinte

o SR. PRESIDENT.E:
'Passa-se à primeira parte ~ ex

pediente.
Tem li palavra o Sr. RuI Ramas.

O SR. DEPUTADO RUI RA
!dOS PROFERE DISCURSO
QUE. EtlTREGt!E A REVISAO
DO ORADOR, SERA PUBLICA
DO OPORTUNAMENTE.

O SR. PRESIDENT.E:

mente desamparados, Vário! 8ão os
casos exiltentes nll M:ll:inha,

lJ;ste é o motivo da Ilpl'esentação
do presente projeto, e o Congre!;So
Ilprova,,1do-c comet-<l'Il um ata de in
teü'a justiça,

Era o que tinha li dize)'. (.~{uito

bem) •

REQUERIMENTO
Senhor Presidente:
Na forma regimental, requeremos

que conste da ata dos trabalhos da
Câmara, um voto de pezar J>l'lõ fa
lpclmento hoje, nesta Capital, do
Or. Otacflio de Albuquerque, ex
Deputado, Fede.,,"-I e Senador da Re
pública, pelo Estado da Paraiba e
que seja designada uma Comissão de
3, Deputados. para representarem a
Câmara nos funerais.

Sala. das Sessões, em .27 de dezem
bro de 1954. - Fernando, NobregQ.
- Coutinho Cavalcanti - Flores da
Clln/lI; - Augusto Meira - Roberto
Morena .,.. Nelson Omegna - Aru
Pitombo. - Ruy Ramos - 'I'arso Du
tra -Euzebio Rocha - Llcurgo Ll!lte
- Frota Aguiar - José Aug~sto ...
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1l'l1llta: ela possui um misto de presi- fi:hos de u:n pais ~I'i~ como o 0a- mo tomou forma ol'gânIca forma le- com três, porque Ji estamos no ter-
d.enclnlismo e parl"rn~:ltarismo. nadá. gal, é exato, quando, dez anos de- celro Presidente. Entretanto, nós,

O SR. Ji\.NIEL DE CA2.V.:\LHO O Sr. Coelho de :"01.'''' .- E!ll CfJ:l\- pOIS, foi criado o cargo de t>resldentc parIUlnental'istas, somos muito mais
_ V. Ex." não me 1ei:otl concluir. pensação. a,preScI'lV,'1 o exemplo de UUl jo Conselho de l,1inistros, Tenho a modestos e menos exigentes. Propo
Peço reservar seu q!la"~e para depois pais quente: a Afrka d" Sul (R!',OI. impressão de que as duas opiniões mos para a nossa reforma um pe
que me o\l'lir. Não c\is.'e c,ue a Cons- O SR, DANIEL DE CARVALHO se conciliam, S. 1(,)(,' se colocou num riodo experimental que, em caso ne-
tituiç:;o de 46 é p:·osi1er.cl:l1\st:1. Ml- - 1\1as de tem')?l\:menl;o D!·icánico. pont.o de vista. nhum excederá de dez anos. Por\j'le
:nh~ tose é justamente em sentido O Sr. Raul Pilla - V. Ex' acaba O Sr. Arthur Santos - Peço Ir- e:;tabelecemos na nossa emenda uma
C0"'r';,rio. de citar meu m0cklto opúsculo. Se cenç8 para um último aparte. condição expressa: dentro do pl'azo

O Sr. ponciano das Sa>tfrl~ - Como V, EX,l' o leu wd:), C~:ll atenção... O SR DA~IEL DE CARVALHO - de dez anos. depois de feIta a reror-
V. Fx' sabe, a Const1mição atual O SR. DANIEL DE CARVALHO último. não. Espero que V. Ex,' con- ma, cãmara e S~nado, ObrlJiltoria
'Pe~mite ~eiam chamadD~ perante a - Li-o e reli.), como o merecem tin,ue a honrar-me com seus apartes. mente pela Carta Magna, constituirão
Cõ.m~rn :'>'inistrDs dcEi'I;:l6a, o que todos os seus tralnll1Qs. O Sr. Arthur Sa,nto.• -'Muito abri. uma comissão mista - poderá ser ao
:n~, at,t'~a não em pos:;(':rl. E um O sr. Raul Pi!!a - Muito obdgarlo !(ado. Vou tl'azero "Catecismo". será cabo de 10 anos. ao cabo de três anos.
D~nut"d0 pode exerr:~r um Ministér:o a V. Ex,', Deve. en'ií?ali ter" eo· a única maneira de diribir a. contro- ao cabo de cinco anos, mas nunca
se!"1 p?,der seu m1nda:o contrado jUstam~'up. uma I'ef-erê.ncia vêrsla. Lá está dito que no Império depois de dez anos - para examinar

O -;R. I:'.~NIEL DV CARVALHO à ação perturbadJ'::l do chomado p'l- não houve parlamentarismo, e não se convém ou não manter o novo re
_ Ou"o V. Ex," com g"An(l~ acata- deI" moderador. Ne':.';~ chamada ies- houve porque existla o pod~r mode· glme. para verificar as modIficações
mrnto em matéria de fé. l11~S, em t.abilldade, que ocorr~1l no Imuério, rador, o que. a·técerto ponto. Infirma de que porventura necessite De mo·
mat.Pt'~o de Constltuio~o de 46. devo a malnr ~arte ela·, quedas dos "a- a existência do parlamentarismo, do que V.' Ex." Já tem quase dez anos
c"l"h~es-la um !Jouco mais, por isso " 'etes nao ~ra determinada poelo Trarei o "Càtecismo". Pode ser que de experiêncIa désse l'e;:ime. n6s. par
Ql'" c<)lq~Qrei em s"n~hbDl'~~ão. Parlamento.. mas pela aç~!o ~cssCJal eu esteja eouivocado. mas não creIo. lamentaristas, não pedimos mais de

D!7ia eu: os constituintes ie 34 do Imperador. Esta particular!dade nOlque estudei a iiçúo com muito en- dez anos. '
ou~nrlo aurescntel n1tmeros~s-emen- tem !(I"ande In,p<)l'tânela na. int~r- tusiasmo e com aquele respcito P aca- O SR. DANIEL DE CARVALHO 
(hs d~~ auais 6[1 rOr!!'TI vit0rlosas em pretacão dos fatos. lamento oue merccc o douto ~Jfes- Sustento, apenas, meu imenente co
pute ou na totali.iqc\e. De~ois. na O Sr. Artur S:m!l)s - O nobre SI'I da matéria. lega. que aInda não pusemos em prã

- <'!DI"'t,!tllirte doe t9J5. procurei de- o~ador fê~ muito bem em Inv{;caro O SR. DANIEL DE CA.RVALHO - tica a Constituição de 1946, na sua
fender es<~s emend~s. ",~,n Que fôo- "Catecismo Par'nml'nla"isla' do ('ml- Al!1'adecendo a colaboração que os totalidade. Ainda não fizemos MIeis
s~m lT'~ntidns. e, sobr~'ud,'. se com, nente Deputado Rac;l PiIl1\ , porque Já eminentes colegas est.ão .trazendo a complementares. Onde está a leI SÔo
rl~ta:;!'e a obra ali c~nleçadu no sen~ temos mesmo m'!!ta cilisn a apl"en. esta palestra rtesatavlada (não bre enriquecimento illcito? Onde está
tido de estabelec'Cr um "egllne qUE' deI'. Inclusive :tue nó Imnério. não a1Joiados) e improvisada sôbre ma- a lei do abuso do poder econômico?
:n~o é nem, J)residenci~lisb nem par- houve parlamen',l~ismo. Tenho ou- téria táo Importante. devo aizer que Onde está a lei agrárIa? Onde estão
1,mentm'ista, mas a o)mblnaçáo dcs 'lIdo Raul dizer. de tod'ls o~ adeotos os constituintes de 1934 não pude- tantas outrllll leia que o Ccngresso
dolll, (lHe é o s!~tema Oj·a3Ihl~o. E' o no parlame'11nr;smo. ~Ue D Império rarn levar mais longe asSUa.'l In· devIa fazer em ,complemento à Cona
que vou d~monstl'ar. foi narlam~l'tqds~'l, 1.\') é, que hom'p cursões no sentido de adaptar algu· titulção e até hoje não fez? A Cons·

O Sr. Ponciano ri" ,(lOl'tOJ _ Era parlament~rlsmJ n-J Im~rln No en- mas práticas parlamentaristas no sls- ·tltulção é um conjunto. E' precl80
exatam~nte o que aueria lem'oral' a tanto. o '3r, D~ l1o.~.1'l Raul P'!lla. no tema da ConstituJcão de 91 e apre. Que se pratique a nossa. leI magna
V. E'< a, c~mo pmln~l'\te iUl'ist:l. seu: CatecIsmo Parlamentarista" cor- sentar uma sItuação mais favorável. na SUa totalidade. Antes de ap'1cá-la,

O ~~.D,A,1\ITEL DE CARVALHO rlge es.sa pronos1cál avançada, 'mos- mais consentânea com as lleccsslda- não pode1'110s mudá-la. Isto o bom
_ 1I~uito R'lradec'.do. trando que 1)' Imn~rio nã,:) h{'U"e des brasileiras.~em se Importar com senso nos aconselha.

Di~la eu: os com!ttuintes de 34 ":lrlamentarl~.!Ilo, Qui! no Inl1)érln p,,_ o espirlto do sistem[j. Mas havia, en- O Sr. Coelho de Souza - LeI mais
'Verificaram oue se o parlamel'tarismo derla ·ter I1ltv',J," ndtir.aA pnrlamer.tn- tão. p;rande confiança no pOGer com séria, a de diretrizes e bases da edu·
l1~O dera todos os sens f~'ntos no Dn- 1'1Stas. oue no IIn;1ár!/'l o re~ill1e era o coordenador. O pl'óprlo !>r. Borges cação nacional. ..
pérlo é SOfl'Cra. ao contdri"l. OS maio- Incolnllativel c"m o parJamei1taIlslllo. de Medeiros escrevera um notâvel O SR. DANIEL DE CARVALHO -
res atnoues. foI,. a meu ver. ~racas llrincioalmente como parlamentarls- trabalhO sôbre êsse poder e eJguns Perfeitamente.
80 poder moderador: não deram to. mo ora defendido por S. Ex- e seus dor. colegas. eonstituinte& de 34, se O Sr. Coelho de Souza - ." nlo
dos os frutos por "ausa do poder adeptos. nal'lamentarisrnlJ l'Om o po. cmpolgarampor um poder de coorde- foi elaborada por fOrça do regune
moderador. seo:undo a 'i"q(\ do ncsso der moderador. De sorte oue Vossa nação. multo falado na ocasião e, so· presldencla11llta. pela oposição do li·
eni1n"nte eole'!9. Sr: Jl:iul ~'I1.rL. F"celêncla. Sr. Den'.1tado Daniel de iJretudo. prestigiado nela palavra da. der da maioria. Entretanto, no 're-

O Sr. Raul Pi!1a _ A liç~o não é Carval\10, fêz muito bem em citar (I quele Dr.Sun~Y'a-Tsen. gunde re· glme parlamentar, o ga.binete terta
!T!inha: ~ a história po:ítica do Bl·a.sil "CateClsmo Parlam~n·,arlst9". porque 1'.,nnador da China. Assim. a Idéia sido 'levado fatalmente, Ao e)aboraç§,(J
que o diz.' li Vamos colher líçõ!lS l}rcc!osas l'1a do podeI' coordenador prejudicou a dessa leI.

O sR .. DANTE!, Dl!:· ":ARVALHO defe.o;a. da tese que V. F,x,& sustenta fOl'macão completa daquela estrutura O SR..DANIEL DE C.-\RVALHO -
_ Verlflcaram também que o pl'esi- (ncluslve nesse ponto .le que néci que muitos. Inclusil'e o modesto ora. Dou a palavra ao Sr. Gustavo Ca
<lenclali~mo Instituído. ni'. Constitul- "I?uve parl;!:nentari~mlj no. Impoérlo. dor, ima!(inavam. dar ao Brasil. Na panema, para fazer a defesa do re-
r.;Í,o de 1891 .era o1)j~t, das maiores Dls.se-o. e dlsse-o multo bem. oellli- Ç'onsttlulnte de 46 foram afastados glme. nessa. parte. '
eet1~t1ras norque criava a Il'restlonsa. nente Deputado Sr. RaulPl1la. esses obstáculos e pudemos plasmar O SR. DkVIEL DE CARVALHO -
l!!Iidade do chefe do F,'l(e<lutlvo. es. O SR. DANIEL DE CARV' um!l Constituição que· nos pareceu a Ia citar, porém, Justamen'.e, a leI
bndo assim diante o:Ied::lls sistemas: A" d ._ ALH'~ 'mals adequada, a mais própria. àB de diretrizes e. bases e outras qUe aI
_ 11m. o do parlamentarismo ;'\0 1m- Ec lêa .eçot a cola,boraca-o que Võssa necessidades do BrRl;l! atual Nessa estão 11 exigir'· a n05lla aten~lio, de

. lJ)ér!o, oue era li Instabllirboie, porque, t;~t~ nCla raz à. mln'lla argum~n- Constituição há muitos dos ~anones preferência a mudar o regime.
Inenl'tcst llvelmente, oreo:!me narh- De~o ac t . adotados nela parlamentarismo' ElCtB- O SR. PRESIDENTE - LamentrJ
mental' é o regime da ln-tabllldade titui t ~n uar, em detp81dos cor, t,e uma diferença enorme entre a informar a V. EX." que faltam dal
_ Isto est4 ,em tbdos os livroS" isto verlfYc:~o ~31 e de ~6. ~;ue, tendo Constltuicão vigentc e a de9L Oode minutos para esgotar a hora desti-

t4 Átl n t d . 1m - nconVente:.t..~ do I'e- a Constituição de 91 dizIa' 08 ml- nada à Ordem do Dia. V. Ex,., en·
es TIa p' "ea e o os. o~ palses,.. dllo ere Plarlam~nt8rL~t~1ri" Imp!rlo e nistros não são reSponSáveis, a Cons- tretanto. ficará com. direito a' trintao Sr. Raul Pilla - Não apoiado. ~ me presldenc i t d C -:Nao é a verdade histórica A Insta- tltulcÍio d 91 _la. s a a ons· tltulçAo vigente consigna: 08 mlni.s- minutos. para tern"lnar suas conslde·
bl1!dade se verifica apenllS em pCtlCOS comb'n ãe d' procurn.ral1l êles umJ\ tros são. responaâvels. Onde a Cons- racões em outra ses.são. .

f.-~ E P d té f' ó t nd' lIêSC o os dois ~Istamas. adnp- tltulção de 91 estabelecia' os. m.lnls- O SR. DANIEL DE -OARV.u.BO-
~: ·;ànc

a
. o e-~ a a muar: s ~as~elra~e~sttma" ~s nec,es.~idadcs tros subscrevem os atos, a' atual pres- Muito agradecido, Sr. Presidente.

_ O SR. DANIEL m: CARVAt_RO. tura esboçaria ~a B8~Un~tatqttu'Ie:.a.o eds.tru34- creve: os ministros "referendam os O Sr. Raul Pz1a - As lelll comple.
A di I C t Is P e c I t .. ,,~ ~ atos. E se mundou a palavra por· mentnres que V. Ex,' citou e não ti'

- "re~ ,sso no " R ,ec mo ar· om,o e lhll '18 ele 46. eontormc fel'el Q'!e se mudou o conceIto. 03 mlnla- ram ainda feitas nada um a ver eo-
lamentar\8ta' de V. Ex.". _ocnsllto de 'lenvnsb'a,' "" ".

O .<;r. Coelho de SOU2!t _ Vossa O Sl'. Raul Pilla _ P'dl"la a V a tros são hoje responaávels pelos atos o mecanismo poUtlco ela atual ConF
I:Kc~lência não Ignora oue no Canadâ Excel~nclaa gentileza"d~ me ~~_ quP. referendam., titulç1\o. E é ésse mecanl8mopolfticr.·
.0 PrimeIro Ministro Mackenzlees. ceder lIcenca par'l um aparte' a fim O Sr. ArrudaCdmara -Permita. que dl;scutim08.E8.tamos dlscutind',
teve no !,oder 21 anos e que o Prl. de restlonder ao meu :lobre' c~I!/Ta me. V. Ex,", com a sua altol Sabe. ~e êle é bOnl o~ mau, se é melhw
melro Mmlstro Smllts. da Afr!ca do ArtU1' Santos, ,-" àc.ria e experlênr,la que todllS reco. ou pior do Que o que propomos. Ma'
Sul. esteve no poder 17 anos. E' es. O· . nlJecemos, acha que a lno'{açlto de o tato de, em quue dez anos, 00'"
tabl1ldade Que faria Inve'a até a cer. SR. DANIEL DE CARVALHO 34.e de 46. no sentido de a~n'lar o anos, não,terem sido elaboradas essa,
tos I!overnantes do re;riiue preslden. ;;;uf~oar~ d()~ la licença Como estou ~1'~5Idenciallsmo llando.lhe tonal!- leis. diz mais contra o regime atu: J

cllllist!l.... ' . d ... OU1.'" com o acatamento dndes parlamentarilstas, produzh os do que a favor dêle.
O Sr. Raul Pilla _ E' establ!ll1ade e(rmpre.. . l't8ultados esperados. almejadOS petos O SR..,DANIEL ,DE OARVALHO --

"" excedida nelo emlnel1'~e brasileiro a V srÊxR;tulrilll~ - Multo obrigado ccnstitulntes•. ou, ao contrárL1. per. Não creio que .0 regime Influa. DeBE~
'r\"Irges de Medeiros no Oovêrno do seI be ..e uas. uma: ou nlo maneceu o regime de írres?l)!isablll. parte. poro.ue Justamente no' slItemc
Rio Orande, onde estel'e 25 aoos. DePut~ri°A Qtuhe esscrevi. ou o 110bre daele do Chefe do Govêmo e dos prO. parlamenta: OI representantea do pilvr

_ . r ur antos nio leu bem llrlos ministros? '. ficam ma.ls SOlicitados pela. matérl~
. O SR. DANIEL DE C~VALRO o que escrevi. Para mim é lIIlla re. O SR. DANIEL DE 'OARVALHO _ politlca,pelllll· questões de cOnfian~~

- VIlU respondel' ao nosso colega velaç~ o que S. Ex.· aca"" de di. AIl(uns resultados Já foram ll",resen- pelos votos, e a proeocupação é de lIe~·
"'1". Coelho, de Sousa, cujo ta'ento ~e", Isto é. -ter eu afirmado que no tados. O que eu vou sustentar .... e rubar o Ga.blnete e animar OI candi·

,to,.,to a,nreclamos.. com um~ notazlnha Tmtlérlo não hou\,e parlamp.ntarlsmo. rogo a V .Ex.- ouça-me atá o fim datos a Minist1'01. _
"'e· colhi no "Cateclsm':l PD.rlamente- O SI': Arthur Santos'- Vou trazer _ ê que é preciso apllcar 11. Cilnstt. .si'. Presidente, não quero termina'
"'-.ta". do nobre DePIlt.a':lo Raul PílJa.· o "Catecl.smo'~. " 'tulção. O que vou sustentar é q!1e esta primeira. parte da ininha deota·
ali a.preDdI que os ?,lJ,blnetes no 1m. O Sr. Coelho ,.de· Souza - PoSsl. a constituição nlio tem ainda' Rp.m via·da·oração (náo a.paiados) sem del··
""rio, no Brasil. duravam. em média. velmente. a.l hâ confusão. O nobre 10 anoS.e alnda.l111o foI' dev!d!Jmente xar bem acentuado que oparlamen·
um ano e al~ns mesea. D~pl\t'ldo deve ter dIto que a Const!o aplicada. . . - -tarlsmo do Império atrasou ,o lJal~-

O Sr. Raul Pilla -:E.'m métUd.. não? tulc:ão de 1824 Mo era. Jll\r1amenta· O Sr. Raul P/lia _ Permite V •E1c.& conforme todos 08 que, têm estudad{l
'0 SR. DANIEL DE CA!lVALHO rlsta. como..realmente, não era. Ti· um breve a.pa.rte? ' . profundamente a nossl\ hlatOrla im.'

'",,", Sim. Acredito que, da.i ,ara cá. a vemos parlamentârlsmo, comêate len· O SR. DANIEL DE CARVALEO -pediu que se reallZMSenl a8'gr~ndel<
tendência para a !:I8tn.bllldacle terâ tida, a -'Partir de .1&37, quando o Qa- ' - Pols nllo. obras públicas, oue vieram a. ser exe'
sido maior. Não Iluero .c~mllat'ar o ~Inete Bernardo Pereira. ele Vailcon- O· Sr. Raul P!lla - V. Ex.- acha cutadll! na Rep(Íbtlea: ali obras contrl'l
temperamento. quente. irn:petl\o~o, do .el08 caIu por. um v!ltoje deacon- pouca a experiência ~c1e quase. dez aa sêCM, os melhoramentos depor.
brasOelro, com o tempe!'l4,Mento dos fi:ll'1ça. Mas que, êsse p~lamentar~·, anos, com .dols·Preaidentes. AlIáS. tos, o ~,mbaté Ao febre iamarelae tc'l•

....
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O' SR. ARTUR SANTOS:

o SR. PRESIDENTE:

o SR. PRESIDENTE:

Para integrarem a CQmissão mis
ta pela Cámara, designo os Srs. Vi·
tOl'ino C-ell1'eia, André Fernandes e
Paulo Cout{). .

o SR. PRESIDENTE:

PaSl!a-se à segunda parte do expe
dIente.

Tem a palavra o ·81'. Lima FigUeire-
do. (Pausa). ..

Não está. presente.. .'
Passa-se à el>'Pllcação pessoal.
Tem a palavra o sr. Artur Santos.

Aproveito a oportunidade para re-I construçõ&s, o Palácio do Govêrno tem ficar, de ~isu, o que têm sido as rea
novar a Vossa Excclência 0.5 protestos sede em velha casa colonial. o l,ue de- liza",ões do Govel'llador Janan );UI10S.
de minha alta estima e mal8 distin- monstra o senso objetivo daquele Go- . O Sr. Hugo Carnclro - V. Exce
taconsid21'açáo, - Alfredo Neves - "ernador e a pl'eoeupaçâo em atendcr lência me permite u.. aparte?
1.0 Secretário, no exercício da Presi- em primeiro lug'flr às necessidades de- O SR. ARTUR .SA:nOS _. CuDl
dência. corrent.es da assisoencia social e da muito p,-azer.

educnçao popular.
Visitei também o põsto a31'opecu:írio, O Sr. HUé'o Gr'rneiro - O Cover-

onde encontrei)Jlantéis de n'ado esco- naàol' Jallari t\Ul1es acaba ae re~eber.
Ihido e vários hectares de te:'ra plan- através da palavra d'e V. Ex.' um
tada com espécimes de vegetais da l'e- dos mais l'igorosos e mais eloq:ienles
gião, cUjas scmentes e mudas são for- juü;os s~bre o seu Govêmo. Realn:.m
necidas gratuitamente aos lanari:Jre.l. te, o 1'en'i:ório do ...mapn cOl1!irma.
Pereorri para mais de cem qullôme- e confirma para mim à'e m:o.neira ju-

O SR. PRESmENTE: t:-os de excelente estrada de rOdagem biJosa, aquela te5e que venho ddcn-
, '. hgando a cidade de Macapá ao PÓI'- d'endo deSde a Constituinte, da cria- .

De acordo com a Resolução numero I to de Platon, onde estao Instalados. os ção de m::is Territórios. O ilu~tl'e
36" de 1953. designo os Senh~r~s ~erviços de uma empresa partwular, presidente da UDN viu, com os olhos
Deputados Herll::--~ de Souza, OVldlo uma sociedade anõnima, com a qual o de queTn srtbe ver, e acaba de emi·
de Abreu. AIUISI? Alves, Fernando govemo do Territóri.o de Amapá con- til' seu juizo seguro s6bre aqu~las
Ferrari e BenJa,m1?1 Fal'ah. para m· tratou. mediante aprovaçáo do Con- obras notáveis (lUe o jO'lem Cover
tegrarem a Comlssao EspeClal que ofe- grCSl!o Nacional, a exploração rla.s ja- nadar do Ama:lá vem de realizar.
r,ccerá. parecer ao Projeto n.· 249-C, zidas de manganês daquele Território A eSl!as considerações justa.s. mteira-.,1
ae 1901. emendado pelo' Senado, que Essa estrada de ferro que vai ter mente justas, queria acrescentar que
define e pune o crime de genocídio. duzentos quilômetros de exteru;ão, e o Presld'ente da UJ)N, quando all "5-

De acôrdo com a ResolUção número mais de cento e vinte Cjuilómetros es- teve, por ce:·to não ouviu um'! voz
368. de 1953. designo os Senhores táo sendo atacadas dia e .noite _ o discI'epante em relação ao Govel'lla.
Deputados Leite Net<l, Eurico Sales. restante trecho a construir. d'or Jannri Nunes. Esse. Governador
Adahil Barreto. Celso Peçanha e OOe· Ao lado da cidade de Macapá está não anda mostrRndo os dentes aos
lho de Sousa. para integral'em a. Co· sendo construido o grande PÔI'!O da ex- seus govern"dos: usa de rigor quan.
missão Especial Que oferecerll. parecer ploração do minério. do preciso, mas I1sa, sobretudo. de jus.
ao Projeto n.O 2.065-C, de 1952. emen. Trouxe dCSl!as obras uma conviccão tiça, e vem defendendo os interêsses
dado pelo Senado. que dispõe sôbre a e uma certeza, :LS de que, no tenipo nacionais fltravés da aplicação I1ones
realização dos exames de sufieiéncia recorde de dois anos, o pl'azo do con. ta das verbas que são concedidas ao
ao exercfcio do magistério nos cursos trato, a est~·adaestar.1 funcionando. Território do Amaoá, de mndo ri fa
secundários. Penso fazer obra de inteira justiça zer jús a êsse jUlgamento. qUe tanto

dar conhecimer.to à e-âmara e à Na- o vai desvl'.necer, qUe acaba de emi
ção, da reallzação dêsse administrd - til' sõb:'e o seu govêrno o Deputado
dor moço, que é o Governador Janari Artur Santo~. Neste momento. como
Nunes. em quem verifiquei um ta I en- apaixonado que sou pela criação de
tusiasmo, tais estlmulos. tal confian- novos Territórios, devo, sobretudo,
ça na sua administraçãe, e no seu Ter- uma homenai"em ao eminente re~re
ritórlo. que não tellhél dúvida alguma sentante do Paraná, porque na Céll1s,
em apontá·lo como um dos jovens e,~- tltuinte fui eu quem defendeu a não
tadistas que honram a atual geração extinção do Território do I~uaçu. En
dos políticos b~·asileiros. tretanto, hoje faço - Justica. e não

O Sr. Aloysio de Castl'o-o de- quero me penitenciar, porque não ern.
poimento que V. Ex." oferece, neste mn- érro ele minha parte defender o
momento, à Câmara; de retõrno à sua Territôl'iodo louaçu, ao contrário. de
visita ao Território do Amapá. talvez vo estar sa tis feito. porque chaml'ipa.
a. mim. mais do que a qualquer dos ra aquêle Território as atencÕoeS do

(Para expZica~ão pessoal) (Não fof membros desta Casa, satisfaça sobre- go-vêrl,1o paranae!1se. Assim. hóje, .re
nvisto pelo oradOr) - Sr. Presiden~ modo, pOT.jue no exercício da função pois dos brilhantes debates _ cem
tio, acnoo de fazer uma viagem ao Tel'- de relator do Ministério da Justiça, exclusão daquele em que tomou PAr
ritório do Amapá, a convite do por distinção da Comissão de Finan- te o mode~to aparteante _ o Tem
Deputado Coaracy Nunes. denodado ças, sempre t:ve por bem destacar a tór!o do Iguacu emoarelha.se com o
defensor dos .lnteresses daquela região a.dministração daquele' Tel'l'i~Ól'io às llrOlITeSSO extra<lrdinário que vem ex-
nesta. Ca.'la do Congresso Nacional. mãos do Governador J&11al'y NUnes, e perimentalldo o Estado que S. Ex.•
nal. de tal modo me tenho conduzido no com tanta honra representa -mst.a
'Sinto que não ficaria bem com a. sentido de, propiciar àquela adminis- Casa. Quero dizer que endosso oqlle

minha. consciência se silenciasse sobre tração recursos que lhe permitam rea- o Deputado Artur' Santos aca1:ade
a impressão colhida nessa excursão. llzações como as que V.•Ele ." acaba llroferir com relação ao Território do

A primeira é,a da multiplicidade dos de citar, que, realmente. sofro no Amapá•. e acho. que é ° melhor, nrg-u- .
aspectos do nosso Bra.'lll. Homem do exerclcio daquelas funções. certas reB- mento que poderia anresentar, dentro
Sul. encontrei no Norte um Brasil. di·, trlções da 'parte 'de representan~es de em breve, dessa tribuna, a . respeito
v.erso: dlvers9 no clima, diverso na na· outros Territórios. E. por que assim da criação de' n070.5 'I'e.tTit,órios, In...
tureza, diverso no' ambiente, diverllO procede? E' porque. em decorrência clusive no meu Estado. Há POUooS
na fauna. dive.so n.. expressão eco" dessas funções, costumo lndagar no dias, ouvimos aquí o QUe se na."sara
nômlca. até mesmo no valor humano; Minl8tério_ da Justiça. todos os anos. no l<I'ands Estado -do Amazonas. Nlln- '.
Idêntico apenas na .llngua. e na. l'e- quando me é dado relatar o Orça- ca teria _ se me permite o orador _ '
ligião. '. mento o que foi feito. que aplicação uma nal1l\'!'a que pudesse molestar o

Nossas tradiç~s históricas e a tiveram oS recursos atribuídos no I)~- grande Estado' do Norte. ao qual EOU
consciência nacional criaram .um sen~ çamento corrente. De· sorte Que, ao 'to t In! l' ti"

d id d I · I ti regre··ar do Mini!;urio da ...··tiça. _"!lIa mUi ~Ta(). e 17.1llen e. sso ~e "e-
tido. e un a e como b oco mono! • con"e~ncido de I'oue"', 'realme"n""'te., a ftl1- ve à sua incanacidade finllnceira.-
co. Foi aSsim que experimentei ver- " ~ n~o m f'·. dml i t • •
dadelra elUoçlo ao plsar'no Território, nlinistração do Território' do Am!lnl\ i1 il e tl'S lrf?lh" a 'ànfs raC"o ..e
1 b d d Ih t " d 1i funciona, procUl'a realfzar ali as obrJS seus tlS res 1 ,os -. alta clere·l:m ran o-me a ve a ques "o e - . . d '1 cursos para poder governar superf(~
mltes, onde explendeuo' gênio de Rio para as quaIS o seu "overna OI' SO.- cíe tão extemn qnanto a daquela uni.
Branco. e com emoção cívica. visitei a cita recursos, enquanto que - per.' dade. da Fedel'ação. Há.. ainda: "c.
fortaleza de São JoSé de Macll-pll., doem·me Os coleglUl -- dOS tlemals ~
chantada li. mlll'gem do Rio Amazo~ Territórios 'são escasslsslmas as Infor. nhor Presidente, no d'lscurso tlo no.
nas. qual marco da soberani'a da Me. mações aue obt~nho, de modo aue ja- bre Deputado A!tur Santos. no juIzo
tropole contra as lncurs6es estranll'ei~ mais pude aferir do desenvolvimento de S. Ele." ..Õbre o Território do Ama
ras. e' realizaçlio dêsses mesmos. Terrltó- ná, uma advertência ao Govérno da

O .que vale acentuar nestã assenta- rios. O depoimento de V. Ex.& satis~ República., para que ria escolh"l dos
da, Sr. "Presidente, é a'obra admfnla- faz-me sobretudo. acredite, porque <rovernantes dos TerrItórios tenha,
trativa do Governador Janari NUne.lJ. serve fundamentalmente ... sempre em vista um diri!!entp moilê;"
Imposslvel seria fazer mais em 10 anos O SR'. ARTUR .SANTOS - Agra- lo. como o ,Coronel JallàrJ Nunes'e
ào quereallzou o jovem âdmlnls~ra· d~Ç(l o aparte de V.Ex.·, e quero In- Ilustres outros dirigentes de Tli"rf;'
dor daquele Terrltói'io. Macapll; écl·· formal' ao eminente colega que seu no- téTlos. para oue DOB."Sm 'Prosse!N1r na.
dade moderna.. Tinha.. por. ocasião do me é multo querIdo no Territ6rio do mesma marcha b!lIhante imprimida
lr.ícioda adm1nlatraçAo' JanariNUne.lJ.-Amap,. Ouvi referências eapeclais.a ao Territ6"n dn Ama,,4. .
1.000 habitantes. Hoje apollUlação,or.- V. Ex.",nAo Só do Goverílador' Ja- O SR. PRESIDENTE - Lamento
.Escola Normal, o Glnblo -Macapensc, narl Nunes, como dos seus auxiliares. Informar ~o nobre orador' que o seu
uma Santa Casa de MiBerlc6rida e um O Govêrno do Amap!\ tem lIempre en- tempo estA ell!\'otado, 1! foi e<insumld()
HolIJ'ltal de Misericórdia, uma mater· eontra~o em ,V. E1t.&,. na OOmlSl!ão d~ com os AnartP.'l, .. ..
nldade, um p6sto de puericultura, uma Finanç'as da Câmara, a !OlIdariedade ' O Sr. Euzl!bl(J 7loc1tC - .Deaeiava.
excelente EScola de Aprendizea ArtUi. e compreens!o " auat justas uplra- dar ao nobre orador um allartê.~ir'a~
ces. O Forumlocal Mtll; Instalado ~lIee. • luntar mlllhll admiraçlo'JlCl1" IBlIj,Jad"
num verdadeiro paliclo. COm laIas pa. O Sr. Alutslo Ife Castro - Não pllll· ministracAo,flllt'mplo l!e·OUP.Jltft91vi_.'
ra OI aervlçoa forell8e8, além de um aa de mera bOndade doe governan· ~Ao terrltl.lrlaI do nOllln l'allos"'l'!r..
VlIIto alio J)RJ'I a TribUnal do Júri: tM: mllll neate momento cuido villitar rUórl08 realizam ll'dm1íilatraçlo .pro~
contrtrl&m~te ~ etIi&l notAvera pela pr1melra Voa0 Amapl., para verl· greaslva .emllil1lf1ca, , ..... .. ... "c.

" ,~ - \'
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=
das as outras grandell realizações di!
perío<lo l'cpublicano que estão ai, In
eontestáveis, a provar 11. capacidade
)'ealizadora do periodo presidencial.
Devemos é corrigir os defeitos do
presidencialismo, é procurar corrigir
ésses defeitos 11a Constituição vigen
te, e agora ...

O Sr. Coelho de Souza - COntra
êste argumento de V. li:x. a fala a
obra de Rio B"'anco, que estêve no
ministério dW'ante <lua tI'O ou cinco
Pre,identese realizou a sua grande
mlSl!ão, de demarcação das fronteiras
do Pal8, que nunca foi pertw'bada pelo
regime presidencial.

O SR. DANIEL DE CARVALHO 
Mas, contra? Este argumen to fala
Do favor, ou então não entendo, pois
lJé se reallzou na República, no regi
me presidencial, não pode ser argu
mento contrário.

O Sr. Arthur Santos - E' argu
mento a favor do presidencialiesmo, e
um' grande argumento!

O Sr. Coelho de Souza - O nobre
Ilrador diz que no parlamentarl8mo
Ilenhuma obra ...

O SR.. DANIEL DE CARVALHO 
~ferl·me ao parlamentarismo do nn·
pérlo ...

O Sr. Coelho de. Souza _ Aí. sim ...
O SR'. DANIEL DE CARVALHO 

.. , as criticas que se faz ao parla
mentari!;mo no Império....

O Sr. Coelho de Souza - Não ti
nha entendido.

O SR. DANIEL DE CARVALHO 
. .. que não realizou as grandles

obrlUl públ!cas que puderam ser real!
zadM' no regime presidencial da Repú
blica.

O Sr. Raul Pila -." Realmente. V.
Ex.a tem razão. Antes da Repúbll·
ca o "'Bra511 não existia, e para de·
monstrar. basta dizer uma coisa: na
Monarquia não se combateu a febr~
amarela.. Foi só na República que tal
Ee realizou. mesmo 'porque na Mo
nal'Quia não era possível fazê-lo.

O SR. PRESIDENTE _ Atenção!
Lembro ao nobre orador que está lin
da a hora.

O SR..DANIEL DE CARVALHO-'
Atendendo ao aviso, Sr. Presidente,
deixo a tr!·buna para eoncluir noutra
oportunidade. - (Muito bem: muito
Qem). '

Durante o discur.so do Sr. Da'
niel de Carvalho, o SI'.Jos~ .tu
{l1J..to. 1.o Vice-Presidente, deixa
a cadeira da presidéncia. que é
ocupada pelo Sr. José Guimarães,
4. • Secretário.

o SR. PRESIDENTE:
VOU dar conhecimento 11 Casa- do

s~gulnte ofício do Sr. Presidente do
CongI'tsso Nacional.

CONGRESO N...OIONAL
Presidência.
Em 23 de dezembro de 1954

C. N./43
Exeedentlssimo Senhor Doutor Ne·

reu Ramos - Presidente da Câmara
iosDeputados. ..,

Em 'obediência ao disposto no arti·
;0 46. do Regimento Comum, tenho
1 honra de encaminhar a Vossa Ex
:elência. a. Inclusa cópia .da Meru;a·
~em .n.o 534, de 22 do corrente, con·
;endo as razões do "eto presidencial
10 Projeto de Lei (n. O 2.825. de 1953.
na. Câmara dos Deputac10s e n.· 337,
:le 1953, no Senado Federal) que es
~ende aos subtenentes e sargentos que
participaram da. Campanha. da. ItáUa,

. habl1!tados com .os benetlclOll a Lei nO
1.7.. de lM de dezembrO de 1952,
e di· outras proVidências. .

~. OutrÓ$&im, comunico 11 VllUa Ex",
celência que, a fim, de conhecerem
dê.lse veto, convoquei 1IlI dUIlll Cusa
do congresso Nacional para atssllo
conjunta, a realizar-se .no Pallicio '11
rá4entes. no dia '18 de, 3aneiro de
1_, U 14,30 horu.

3. Para & com1ll8io MJat&. que ~
deverá relatar, dealgnei oa senhores
senadores Onofre Gom~. PIlDlopom·
peu :e }&ozart Lago.
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ORDEM DO DIA

o SR. PRESIDENTE:

Wllly Fl'ollch - PSD
Wolfran Motzler - PR?

Rio Branco:
Fellx Vaiois - PTB (151) I'

1 - Votaçlío, em prImeira discussão,
do Projeto n,O 4.974, de 1954, que con·
cede abono especial temporário aos
servidores militares e civis que espc·
clflciÍ. e dá outras providências; tendo
parec!:I', com substltUt!vo, da Comissão
Especial.

2 - Votação, em 1.' discussão, do
Pl'ojeto n,· 4,976, de 1954, que fixa os
subsldlos do Presidente e do Vice
Pl'esldente da República, no perlodo
pl'esldencial de 1956 a 1961. (Da Co
missão de Finanças).

3 - Votação, em segunda discussão,
do projeto n,· 1.369-B, de 1950, que
InstitUi o salárlo-mlnlmo para o tra
baihador e sua famllla e dá outras
providências: tendo parecer da. Co
missão de. Legl!lação Social sôbre as
emendas: com sUbemcnda à de n.· 3,
favorável às de n,·· 6 - 7 - 8 - lO
- 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 
17 e 18 e contrário às de n,"s 1 - 2
- 4 - 5 e considerando prejudicada
a de n.· 9. Dependent<! de parecer das
Comissões de Constituição e Justlça e
de Economia.

4 - Votação, em segunda discussão,
do Projeto n.. 4.189, de .1954, que
tederallza a Faculdade de Engenharia
do Pará e dá outras providências: ten
do parecer da Comissão de Educação
e Cultura sObre as enlendas:. com sub
emenda iI de n.· 1, contrário à de
n.· 2 e pelo destaque da de n.· 3. De
pendente de parecer da COmissAo de
FInanças.

5 - Votação, em prImeira dlscusslo,
do Projeto n,' 4.765-A, de 195i, que
estende à Marinha de Guerra o dl!
p6stô no artigo V da Lei n.· 2.167,
de 11·1-1954, que dispõe sObre matrí
cula de oficiais do EXército diploma
elos em .Meellclna. Farmácia e Odon
tologia no curso de formacão de ofl
elais da Escola de Saúde 'do Exército,
tendo pareceres: favorável da Comis
são de Constituição e Justiça e com
subatltutlvo da ComissAo ç,e SeB'U1'an
ça Nacional.

6 - VotaçAo, em 8eB'Unda dLscussAo,
do ProJeto n.O 3.909,-de, 1953, que re
gula o repouso remunerado para ·os
empregados que trabalham à base de
comissão; dependente de., parecer da.
Comissão de LegIslação Social sObre
as emendas.

o Departamento Nacional di! Portos,
Rios e Canais e a cobrasU CI:1. de
Mineraç:«> e Metalurgia Brasil, para
a construção de uma In.stalaçâo de
acostagem para movimentação de pe
tróleo e seus derivados, no põrto do
Rio Grande, Estado do Rio Grande

Levanto a sessão designando para do sul,
amanhã a seguinte 11 _ Votação, em 2." discussão do

Pro1eto n,· 3. 539-A, de 1953, que re
ajusta provento.s dos tesoureiros e
ajudantes de tesoureIros inativos da
Estrada de Ferro. Central do Brasil;
tendo pareceres: ela Comissão de
Constituição e Justiça, que opina pela
sua constitucionalidade; favorável da.
Comissão de serviÇO Público Clvl1 o
com emendas da Comllisão de Finan
ças.

12 - Votação, em 2,' discussão, dI)
Projeto n,· 917-A, de 1951, que dlspã8
sõbre o aproveitamento na reserva.
dos quadros prOfissionais dos empre·
gados das companhias de navegação
autâ.rquicas, e dá outras provldéncii1ll;'
tendo pareceres, pela con.stltucionall
dade da Comissão elc constituição e
Justiça e contrário das Comissões de
LegislaçAo Social e de Transportes,
Comunicações e Obras Públlcll4.

13 - VotaçãO, em '1.'. discussão, do
Projeto n.o ll46·A, de 1951, que altera
o a.rtlgo 2.· da Lei n,· 288, de 8 de
junho de 1948, que concede •:lntagens
a milltares e civis que participaram
de operações de guerra: tendo r:1J'e
cerell contrários das comissões <"e se
gurança Nacional e de Finançu.

14 - Votação, em 1.~ dIscussão, do
Projeto n.· 2.168-A, de 1952, que rele
va da prescrlçâo o direito às vanta
gens determinadas no artigo 19 do
Código de Vencimentos' e Vantage1lll
dos Millt:u-es da Exército; te!l4o pa
receres: da ComissAo de conatitlllçãO
e Justlça que opina .contràrlamente
110 projeto; com emenda da COml!sllo
de Se~ança Nacional e com suba
tltutlvo dll Com!lsâa de- FInanças.

15 _ Votação, em 1.' discussão, do
Projeto n.· 2.917-A, de 1953. que 18
tende os beneficios da Lei n.· 1.782,
de 24..;12-52, aos sarlentos da ExércIto
e da AeronáutlcaU,o Grupo de
Caça), que tomaram parte naa ope
rações de guerra na Itâlla; tendo pa
receres contrAriOl daa comilisões do
Segurança Nacional, COm votoven
cldo do SI', Ferreira Martlna, • da
ComlssAo de FInanças.

16 _ votaçAo, em 1.' dls~usslio, do
Proleto n.· 2,S31-A, de 1953, que es
tenele aos subtenenw. subof!clals e
sargentos da ativa elo Exército e da
Aeronáutica o direito de promoçAO I
segundll6 tenentes, garantido pela Lei
n,o 1.782, de 24-12-1952: tendo pare
ceres' contrários d&& comissões. de se-

DISCOSSAO gutança Nacional. com voto vencido
7 -Primeira dlscusslío do Projeto do Sr. Paulo couto, e de Finançaa.° 1 384 A d 1954 di'· O 17 -- Votação, em 1.' dlscusslio, dcn. . -, e • que spoe s - Projeto n.o 3.677-4, 'de 1953, que al-bre a aplicação do artigo 1.· da Lei

n .• 1.267, de 9-9-50, que promove os tera disposições da Lei n.· 1.383, de
oficIais e praças das Fôrças Armadas 13-6-1961, que d1sp6e sôbre a, reno
quetenl1am tomado parte no combate vação. da Marinha de Guerra, alte
à. revolução cO/llunlsta de 1935; tendo rando a taxa .de que trata a Lelnú·
lJareceres: da Comissão de ConstitUi- mero 156. de 27-11-J9~7: tendo pare
çAo e JustIça, que opina pela constl- ceres: com emenda, da. Com!l5slía de
tuclónalldade, e contrâ.rlo da Comis- Constituição e Justiça; e contrArio
são de segurança Nacional. Depen- du comlss6ea de segurança Naclo
dendo de parecer da Comissão àe l"i- nal, com voto vencido do sr. Lacerda
Danças, _ Werneck. e de Finanças.

8 - Primeira dlscussli.o do Projeto 18 .... Votaçlio, em 1.0 discussli.o, do
n. 793, de 1948, que dl!pOe sObre o Projeto n,' 4.222-A,.. de 1954, que ai
Estatllto doli .Mllltares: dependente de tera o artigo 238 e parágrafo 1,·, da
pareceres das Co~sOet de SeB'Ul'ançe Consolldaçllo dai Leis do T:abalho,
NacIonal e de Finanças. Decreto-lei n,. 5.452. de '1.5-1943 (Ti-

S - Primeira dlscussli.o da Emenda tulo ro), (seçAo V), e revoga os pa
Constitucional n.· 15-A, de 1594, que rigrafos 4,., 5.• e 6.• do mesma ar
Institui o sistema de Ilovêrno parIa- trgo bem· como o IlTtigo 244 e leUS
mental': tendo parecer contrArio da parf,grafollS; t.endo pareceres: da co
Comissão Especial com vO,to venc1dlJ .m1a8!a de constltulçâa e JUstiça, que
do Sr. Alberto Deodato. e declaraçAa opina' pela suaconstltucionaUdade e
de voto do Sr. Artur Santos. (IlIICrl,: com emenda da Comiss40 de Leais·
ta o Sr. DanIel de Carvalho - 30 mI- 1 çli Social
nutoa). • ' a o'· • • .. J to O" 603. VOTA"AO 19 - Votaçlloda Pro e n.. · •. '.

.... .ProJeto n.o 3~490-A, de 1863, .qUI
10 - Vctaçlo, em 1.' discUSllodo d!s!l6eque OI empregadOl das' em

Projeto n.·4. 503, de 1954. queaproya prêlas ferrovlArles. encampadlll ou
o . &êrmo de contrato "Ieblado -entre que vierem ",aer encampadal. pelo.

Orlando Dantas - PSB
Bahia:

Antonio Balblno - PSD
Abelardo Andréa - PTB
Carlos Val1adares- PSD
Dantas Junior - UDN
Helio Cabal - PR
Lafayette Coutinho - UDN:
Luiz Vianna - PL
Manoel Novaes - PRo
Nestor Duarte - PL
Oliveira Brito - PSD
Rafael Cincurá - UDN

Esplrito Santo:
Eurico Salles - PSD
Francisco Aguiar - PSD

· Wilson Cunha - PSP
Distrito Federal:

Luthero Vargas - PTB
Rio de Jane11'o:

Carlos Roberto - PSD
Edilberto de Castro - UD~

Flavio Castrioto - PSP
Macedo SOal'e15 e Silva - PSD
MigUel Couto - PSD

Minas Gerais:
Alberto Deodato - UDN
BIas Fortes - PSD
Dllermano Cruz - PRo
Euvaldo Lodl - PSD
Fellciano Pena - PRo
Guilherme Machado - tl'DN
Gullhermlno de Oliveira - PSu
Israel Pinheiro - PSO
Jaeder Albergaria - PSD
José Bonifácio - 'trDN
Luclo Blttencourt _ PTB

• Machado Sobrinho - PTB
Magaihães Pinto - UDN
Manoel Peixoto - UDN
Mario Palmério - PTB
OSwaldo Costa - PSD
Souza Costa - PSD
Souza Carmo - UDN
Tancredo Neves - PSD

São Paulo:
Alberto Bottlno- PTB
Anisio Moreira - PSI)
Carmelo d'Agostlno,
Castilho Cabral. .
Cyrlllo Júnior -.. PSD
Cunha Bueno - PSl)
Emillo Carlos --Pl'N
Ferrell'a Martins - PSp·
Frota Moreira - PTB
Irlz Melmberg. - UDN
Ivete Vargas - PTH
Lauro cruz -, UDN
Lourelr\) Junior - PSP
Manhães Barreto - PSD
Mario Beni - PSP
Moura Andrade - P.DC
Menottl dei PlcchJa - PTS
Ortl2 Monteiro - PTB
Paulo Abreu - PTB
Paulo Lauro - PSP
Pedroso Júnior - PTB
Perelr.. Lima - UDN (31-1·55),
Perell'll Lopes - UDN
Romeu Lourenç!o~

Ulisses Guimarães -. PSD
Vieira Sobrinho - PSP
Ublrajara Keutnedjlan·- ·1'8'1',

Galãs: •
Galen,) Paranhos - PSD
Benedito Vaz - PSD
Jales Machado - UDN

.José Fleury - UDN
Mato Grosso:

Phlladeloho Garcia - PSC·
Paraná:

Aiô Guimarães.
Fernando Flores - PSI)
Flrman Neto -- PSD
Mi!lo Braga -- PTB
'ParalUo Borba - pTB

Santa Catarina:
Arlstlllano Ramos - UDN
Jorge Lacerda - .UDN
Leoberto Leal - PSD
Simone Pereira - PSI)
Waldemar RUpp - UDN

Rio Grande do Sul: .
Achyli!s Mlncarone· - PTB
Cesar Santoa - PTB
Clovis Pestana - PSI)
Daniel Faraco - 1'80
Fernanda Ferrarl. - PTB
Germano J:)ockharn - PT!
Godoy Ilha - PSD

· JoAo Ggulart _ ..PTB
Nestor Jost - PSI)
Sylvlo Ecl1enlque "';'PTI

c) SR. PRESIDJ;NTE:
Nada mais havendo a tratar, vou

levantor a' ses-'~".
comparecem mais os Senhores:

Rio de Janeiro:
Abe'nrdo Mata - PTB.
Gptúllo Moura - PSD.

Minas Gerais:
Rodrlgu P5 Seabra -PSD.
Ovldlo de Abreu - PSD.
Delxam de comparecer os Senho

res:

o SR. ARTUR SAl'iTOS - senhor
Pl'esidente, nada mais tenho a 'lcres
cental', depois dos brilhantes apartes
com que me honral'a1U os ilustres
deputados.

l'arn en~€\'l'ar minhas palavras con·
gratulo-me com a Câmara dos Depu
t:ldcs pela colab'JI'ação que aqui tem
sitio d:ada. ao eminente e Uusln co·
legn, De"utado Coaraci Nunes. Ago
ra, vi com os meus próprios olhos
como S. Ex," é sincero, 'como tem
cal'l'adas de razãc quando solicita cro
Con(!rp<so novos recursos, novos sub,
sídios nura o progresso daquela re
pião do territórIO brasileiro (Muito
bem. Mttito bent. Palmas).

O SR, Il".:PUTADO C.4.MPOS
V~RGAL PROFERE D!SCURSO
ClUE, ENTREGUE A REVrSÁO
DO ORADOR, SERA' PUBLICA
DO O!'ORTUNAMENTE.

Adroaldó Costa
Carvalho Sobrinho
Ruv Santos
AntonIo Mala
Liclo Borralho

Amazonas:
Fiávlo de Castro - PSO
Jayme Araujo - ODN
PUnia Coelho - PTB
pereira da SUva - PSD (21-1-50

Pará: _
Vlr!!inio Santa Rosa - PSP.

Maranhão:
Afonso Matos - PSP
Antenor SO!!éa - POC
Clorlomir Mll1et - PSP

Piaui:
Demerval Lobão - PTB
José Cândido - ODN
Leonidll$ Melo - PSD

Ceará:
AdahJl Barreto - UDN
Alencar Araripe - UDN'
Alfredo Barreira - UDN
Armando Falcão - PSD
Gentil Barreira - UDN
Menezes Pimentel - PSD
MoreIra da Rocha - PRo (11-12-54)
Parsifal Barroso - P'l'B
Paulo Sarazate -UDN
'Waldemar Alcantara. '-PSO
'Walter Sá - PSP

Rio Grande do Norte:'
José Arnaud - PSD
Mota Neto - PSD
Teodorfco Bezerra - PSD .

Paralba:
Ernanl Satlro - UDN
João Agrioino - UON
Odivlo Duarte - PSD
, Pernambuco:
:Barros Carvalho - PTB
Dias Lins - UDN
Pereira Lima. - PSP
Heraclio Rego - PSD
Jarbas Maranhão _PSO

... João Cleofas - UDN
João Roma - PSD
Magalhães Melo - PSI)
:Neto campelo - UDN

. :Nilo Coelho - PSO .
Otávio Corrêa - UDN
Pedro de SOU2a' - PL
Pessoa Guerra - PSD
Severino ·Mar!!.
Ala~oas: -

Medelro Neto - PSI)
Mendonca Braga - PTB
MunIz. Falcão - PSP .
~uv Palmeira - UDN

Sergipe: .
).mando .Pontes - PR
'Prancl!co Macedo - ~
Leandro Maciel - UDN
Leite Neta - .paD
Luiz Oarcla - UDrr
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giJverno.~ dn União. dos Estados ou 30 - Votação, em 2.- <discussão. do 43 - Votação do Pal'ecer C." 1~6.
dos Municípios: pela constitucionali- Projeto n.o 3.133-A, de lD53. que doa do Pl'ojeto n." '.'Sl-A, de 19ã4, ,!l<~
onde. da Comissão de Constltuição e ao Instituto Côncgo Monte. dc Santa conta para efeito de ap~:;é"W.a(i••a
Justiç:t e contrário das Comissões ~ruz. Estado do Rio Gl':lnde do Nor- o períoc.b em quc o Proh:,sar de 8n
de Le:;islnção <Social e de Finanças te. o prédio e respectivo terreno (la síno Profissional, do Ministério na

20 - Votação. em 1." discussão. do ruo. Brandão Cavalcanti scm númc- Educação e Cultura, Levindo Vieira,
de 1954. que estende à locação de ro. naquela cidade; tendo <pareceres fêz sel'\'i<ços de el1cadcrna,ão para a
:mó\'cis o dispOsto 1'10 parágrafo 5.0 favorávcls das Comissões de Constí- Biblioteca da Cã! ara dos Deputauos;
do art. 15 da Lei n.O 1.300, de 15 tuição e Justiça e de Finanças, tendo parecer da Comi.ssão de Cans-
dc dezembro de 1950. (Lei do Inqui- 31 - Votação. em 2." dLscussao, do titUição e Justiça que opi~1a pela sua
lmatoJ. Projeto n.o 21-A. de 1D51. que cria inconstitucicnaJidaae< ..

21 _ Votação. em 1.A discusão. do o Fundo de Indenizações. altera dis- 44 - Votação do Requerimento
Projcto n.O 4.080-A. de 1854, Que posições da Consolidação das Leis de 1954, qUE: opma pelo arquIvamento
.. " do oficio da Casa do Carteiro. com

OIspoe sObre a aplicação e o fun- do Trabalho e dá outras providências; sede em São Paulo, solicitando a ela.
cJOnamento dos Conselhos de Julga- tendo parecer contrário da Comissilo boração de leI teadente a coibir maus
menta previstos no art. 24 do Esta- de Leglslação Social. tr~tos recebidos pelos carteiros de SáQ
tuto dos Militares. aprovado pelo De- 32 - Votação. em 2.° discusãso, do Paulo por parte dos motoristas e <~O'
crcto-lei n.o 9.698. de 2-9-46; tendo Projeto n.o 2.420-A-52. que concede bradares das emprcsas de ênilJus, tan
pareceres: pela constitucionalidade. isenção de direitos de ImpoL'tação pa- to da C. M. T. C. como <'-'as mn·
lia Comissão de Constituição e JWl- ra o eqUipamento de micL'o-onda à presiLs ,particulares. (Da Comlssão de
tiça. e com emenda da Comissão Sociedade Radlocomunicações Ltda. Transp<ortes, Comunicações e Ooral
de SegUrança Nacional. 33 - Votação. em 2." cllscussão. d~ Públicas).

22 - Votação; em discussãoünica. Projeto n.o 2.6W-B. de 1954. que .dis- 45 - Votação do Requerimento
Projeto n.o 1.837-A. de 1952. que au- põe sôbre o ensino de enfermage:n n.o 1.964, ,de 1954..que convoca. nos
toriza a franquia postal para tôda no Pais, e dá outras providênCIa.;; têL'mos do Regimento Interno. o Ex
correspondência diL'igida aos membros tendo parecer contrário da Com";- celentissimo senhor Ministro de Es
das Cânlaras do Congresso NaCIonal; são· de Educação e Cultura sôbi'e tado das Relações E:.:teriores a pres
tendo pareceres: com emenda da a emendá. tal' informações sôbre se o Sr. Qe
Comissão de Constituição e Justiça e 34 - Votação. em 2." discussão. (;0 túllo Vargas, quando candidato a Pre
contrário ao Projeto das Comissões do Projeto n.o 4.228-A. de 1954. qL:e sidente da Repúblíca. manteve con
de Transportes. Comunicações e derroga. em parte o art. 3.0 da L~I versações com o Presidenteperón 11
Obras Públicas. e de Finanças. n.O 794, de 29-8-1949, e dá outr~.5 respeito do falado bloco A. B- C.

23 - Votaçao. em 1." dlscussâo. do providências. 46 - Votação do Requel'lmento
do Projeto n.O 4.185-A. de 1954, que 35 - Votação. em 2.A discussão. f.o n.o 2.051, de 1954, que solícita alie.
determina passem as Integrantes dos Projeto n,O 3.121-A, de 1953, qt:e slgnação de uma Comissão Especial
atuais quadros de enfermeir08 da modifica o parágrafo único da LeI para dar parecer sôbre o Oficio nú
União. dos órgãos paraestatais e daB 11.0 916. de 14-11-1949. Que dispõe SÔO' mero 2.262, de 30 de dezembro de
autarquias a constituir quadl'o único bre a promoção de servidores que te- 1952, do Egrégio 'l)'ibunal le Contas
permanente, tendo a carreil'a início nham tomado parte em operações de da UnIão.
nu classe "J" e término na classe guerra integrados na Fôrça Expedi- 47 - Votação- do Requerimento
"N"; tendo parecer da Comissão de donárla Brasileira ou na Fôrça A~- n.o 2.012, de 1954. que solícita a de
Constituição e Justiça Que opina pela rea BraBflelra. signação de uma Comissão Especial
Eua Inconstitucionalidade. 36 .:.:.. Votação. em 2." discussão, elo para. dar parecer ao Oficio n.O 2<193,

24 - Votação, em 2." discussão. dI) I'>. j ° 3 889 A d "1953 do Tribunal de Contas. que ne~.ou
Projeto de Resolução n.o 585. de 1954. ....o eto n. . -, e • que rc-
(Jue autoriza a uesa da Ca"mara" li ad- tlflca a relação nominal a que se 'Ia- reglstro ao C"l,trato de CXlmpra e

... fere o art. 2.0 da Lei n,o 1.594 de venda, celebrado em 1.° de maio de
qulrír automõveis e dá outrllB pro- 1-3-52. - 11150, entre a Superintendência da.s
vidências. (Da Mesa). 37 _ Votação, em L" discussão, do Emprêsas Incorporadas e a firma

25 - Votação em 2.A discussão. do Projeto n.O 4.512-A, de 1954. que "Madeira e Colonização São Roque".
Projeto n.o 544-B, de 1951, que e5- autoriza a abertura, pelo Ministério para. a venda do imóvel denominado
tabelece normas especiais para a 10- do. Fazenda, do crédito especial ee "São Roque", Estado de Santa. Ca
cação de imóveis rurais, e dá outraB Cr$ 1.500.000.00, destinado" a atel1- tarlna.
providências; tendo pareceres: favo- der às despesaB com a realização. 110 48"';' Votação do Requerimento
rávelsda. Comissão de Constituição corrente aco. da 13." Reunião Plen:'.- n,o '2.053, de 1954. que sollcita a de·
e JWltlça. e contrâl'io da Comissão de rIa do Comité Consultivo Internacio- significação de uma Comissão ESpecial
Economia. nal de Algodão. . para. dar pal'ecer sôbre o oficio nú-

26 - Votação. em 1.A discussão, do 38 _ Votação, em 1.- discussão, do mero 2.193, de 1953, do Tribunal de
Projeto n.o 874-A, de 1951, que dá Projeto n.o 3.982-A, de 1953. que CO:1- COntas, qué negou registro ao con
nova redação ao artigo 6.0 da Lei n.o cede anistia e comuta pena dos par- trato <de .compra e venda celebrado
1.184, de 30-8-1950, que dispõe sôbre tlclpantes da FOrça Expedicionária em 31 de outubro de 1951 entre a
o Banco de Crédito. da Amazônia. S. Brasileira, e dá. outras providênclG.i; superintendência das Emprêsas In
A. ; tendo pareceres: da Comissáo tendo pareceres: da Comissão de corporadas e a firma Pinho & Tavares
de Constituição e JWltlça que opina Constltulçáo e JWltlça que opina pela Ltcla., pará. venda de imóveis situa
pela cODlltitucionalidade do projeto e sua inconstItucIonalidade (11 votos dos em Guarapuava, Jaguarialva e
da emenda de pauta; da C€>miSsão de contra 3) e da Comissão de Seguran- Paranaguá, no Estado do Paraná.
Valorização Econômica< da Amazônia, ça Nacional'contrârio ao Projeto. 49 - Votàção do Requerlnlento
contrário iI emenda e daB Comissões 39< V t ã 1 a di ã d nO 2 0"4 d·e 19"4 que SOll' l·ta ·dede Ecocomia e de FinançaB que opina - o aç o, em . . scuss o, o . . o • " , c a -

Projeto n." 41. 288-A, de 1954. que aignação, de uma. Comissão EspecIal
pelo arqUivamecto do projeto. modifica o art. 52. da Lei n.o 2.083, para. relatar a. deCIsão do Tribunal de

27 - Votação, ~m 1.- dllicWlSão, do de 12-11-1953, que regula a'liberdade Contas que, seg<undo Oficio n.O 2.262.
Projeto n.O 2. 929-A, de 1953. que de Imprensa: tendo parecer, com de 1952, negou registro à. escritura.
fixa em seis o número de· horas de Bubstitutivo, da Comissão de Consa- pública outorgada pela Superinten
trabalho diâl'lo dos cabineIros de ele. tulçáo e JusÍlça. dêncla das ElI\prêsas Illcorporadas ao
vadores, e dá outras provIdêncIas; _ 410 - Votação, em 1.- discussão, do PatrimônIo da União.
tendo parec:l1' favol'âvel da. Comissão Projeto n.o <4. 872-A, de 1954, que d' 50 ~ Votação do Requerimento
ele Legislação Social. nova redaçãO ao artigo 16 da Lei de n.' 2.055, de 1954, que solicita a de-

28 _ Votação, em 1.". discussão, do Movimento de. Quadros (Decreto-lei signação de uma. comissão Especial
Projcto n." 3.776-A, de 1953. que número 7.039. de 10-11-194.*>; tecdo para. relatar a decisão do Tribunal de
regula. a. situação dos aspirantes da parecer favorável da Comissão de Contas, a que se refere o Oficio nú
Escola Naval, oriundos do Curso segurança Nacional. . < mero 2.078, s6bre um contrato fir

Prévio e do Colégio Naval: tendo pa.- 411 _ Votação, em 1.- discussão. do mado pela Superintendência das Em
recer Com emendaB da ComIssão li. Projeto n." 4.931, de 1954, que apro. prêsaa Incorporadas ao patrimônio da.
Educação e Cultura, com voto ven- Vil. o contrato celebrado entre o De- Unilio. - .
cido do Sr. Nélson omegna e pa- partamento dos Correios e Telêgrafos 51 - Votação do Requerimento
rccer contrárIo da. Comissão de se- e a firma Construtora Irmãos FI- n.' 2.056, de 1954. que solicita a de
gurança NacIonal, com voto em ae- gueIra <Ltcia., para construção dOi signaçAo de uma <_ComIssão Especial
parado do Sr. José auiomard. prédios daB Agências Postais Tele- par& relatar a· declsão do Tl'ibunal

29 .,.. Votação, em 1.- discussão, do grâflcas pertencentes à. Diretoria Re- de contas que, segucdo OficIo núme
Projeto n.o 4.492-A, de 191i4, -que gional do Esplrito Santo. (Da Co- 1'0·2.085, de 1952. negou registro ao
dispõe IlObre a pl'eBtaçãci de serviço missão de Tomada. de Contas). _ contrato firmado pela Superintendên
militar obrlgatól'lo' em unidade rol- 42 - Votação, em discussão pr,!v!a, cla das Emprêsas Incorpol'adas ao pa.-<
litar, tiro de guerra ou outro: ór- Projeto n.o 4.932, de 1954. que aprCl- trlm6nlo dA UniAo. -
Sâo de 100'mação de· reservista, se- va o contrato celebrado entre a Di- 63 - Votação do Requerimento
diado no municlpio da residência. do vislio 610 Pessoal Civil <do MInistério n.o 2.057, de 1954, que solicita a. de
convocado, e dl\ outraa- providênchis; da Guerra e Otto Johan Robert Bor signa.ção de uma. Comissão Especial,
tendo pareceres: pela constltuciona- ler <para que êste desempenhe a fun- par& relatar a matéria constante do
lidade, da Comissão de Constltúlção çlio de chefe da Sub-Seçlio de Im- Oficio n.O foi4, de 1952, do .Tribunal
e Justiça, e contrário da Comissão presallo ~a Diretoria do serviço Geo-de COA5S. que negou registro -. es·
de segurança Nacional, com voto griflco. (Da. Comlsllão de Tomada de crlturl JlÚbllca de· COll1Jlra e venda
vencido do s~. Manoel Peixoto. Contai) • / < de 1lenI,.outoraada pela. Superlnten-

dência das EmpL'êsas Incorporadas ao
Patrimó.llocla União.

53 - Votação do Requerimento
n." 2.058. dc 19;;4. que soliclLa a de"
si!>nação de uma CJ:m,siLo Especla;,
para dar pare"er ~ôbre c Otleio nu
mero 2.073. de 1932• .10 Tribunal à~

Contas. que negou regi~tl'o a uma e!
cL'itura pllbl:ca de compra e venda de
tlens das Emprêsas Incorporadas ao
PatrLmónio ela União.

54 - Votação do Requerimento
n." 2. :>59, de 1954 que soolicita a de
sígn~ção de uma Comis.:;ão Especial.
pal'a dar parecer sôbL'e a e!eClsão do
Tribunal de Contas qU€. s€gundo Ofi~

elo n." D8. de 1952. ne30u registro à.
escritura pUblica de compra e venda.
outorgada pela Supel'intendência das
Emprêsas Incorporadas ao patr••nónio
da União ao Sr. Manuel Passos Mala.

55 - Votação do Requerlmento
n." 2.060. de 1954. que so!lcita a de
signação de uma. Comissão EspecJal
para dar parecer sôbre o Oficio n.o 122.
de 1952. do Tribunal de I.:::ontas. que
negou registro á escritura pública ou
torgada em iavor do Sr. Antônio Sabih
pela Superintendência das Emp:'êsas
Incorpora das ao Patrimônio na Unlilo.
<56 - Votação do Requel'lmento
n." 2.0lil, de 1954. que solicita a de
signação de uma Comissão Especial
para relatar a decisão do Tribunal
de Contas que,seguado Oficio nú
mero 2.101, <de 1952. negou L'egistr()
ao contrato firmado entre a :5uper!n
tendêncla das Emprêsas Incorporadall
ao Pa trim6nio da União e o sr. Ono.
fre Vasan!.

5'? - Votação do Requerimento
n.· 2. Oli2 de 1B54. que solicita a de
signação de uma Comissão ES1.ecial
para dar parecer sôbrea dec1.~ao do
Tribunal de CO:1tas, conformp Ofl.cio
n.o 77. de 1952, que negou registro á
escritura de compra e venda ~eleOL'aua.

entre a s.uperintendêncla das AAlprê
sas Incorporadas :.o Patrlm<~r.io da.
União e o Sr. Gaspar Cout:11ho.

58 - Votação do Requerunento
c.o 2.063, de lS54, Que solícita a de
signação de uma Co,nissão E.special
para dar parecer sóbre o ato do Tri
bunal de COl1tas. comunica 10.,e·,
Oficio n.O 75, de 1952. qlle negou' re- <
glstro à escritUl'a de 'Ompra € I'enda
celebrada entre ao Superintendência
da.s Empl'ésas Incorporadas ao Pa
trImônio da União e o Sr. Joaquim
JOSé F. souto.

59 - Votação do Requerimento
n.O 2.064. de 1954. que solicita a de
sIgnação de uma Comissão Especial
para se pronullciar s{jbre o ato do
Tribunal de contas (Oficio n.O 71, de
1952), Que negou registro à escritura
de compra e venda celebrada entre a.
Superintendência lias Emprê"as In.
corporadas ao patripl/lnio da UnIão e
o Sr. Salvador sahib•.

80 - Votàção do· Requerimento
n.· 2.065, de 1954. que solicita a de
signação de uma Comissão Especial
para se pronunCiar sObre o ato do
Tribunal de Contas (Oficio n.' 71, de
1952), que negou registro to escritura
da compra e venda celebrada entre
~ SuperIntendência das Emprêsas In
corpora das ao Pau'imônio da UnIão
e o Sr. Alberto Amln Madl, relativa.
à. fazencla. Bartira, no Estado de São
Paulo.

61 - Votaçlio do Requerimentl'
n.o 2.066. de 1954, que solicita a de
.<Ignação de uma COmissão Especial
para se l"ror.unciar sObre o ato do
Tribunal :1t,.Contaa (Oficie n." 81. de
1952), q<le ne::ou registro ao têrmo
de contrato de compra e vecda. cele
brado entre as Emprêsas Incorporadlll
l\oO PatrImônIo da União e o sr. ,A,n
dersoc Hom Ferro.

62 - Votação do Requerimento
n.O 2.067, de 1954, que soliclta<.1I de
slgnaçlio de uma. Comlsd.o Especial
para opinar sObre o ato do Tribunal ,<
de Contas (Oficio D.o 111, de 1952).
que nelOU registro • escritura de
compra e venda. ce1ebra.cla entre ..
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2uperlnte:1dê~cia das Enll}rês:s 1!1
cort'llrJàa5 ao Patrimón:{) da Umito
• a firma Barth I\nnoni & Cla. Li
mit:lda, l'eJ"tlva à. :l.r~a de ........
300,(JoJ().OOúm2 no Estado .de S.1I1t:i
Catarfna,

63 - Votação d·, Requerimento nú'
m"ro 2.068, de H;54, que soE~ita a
d::-blgn~~çau d..:" u:nJ. com .•'S,s';ID .t!..Sr;2Cl:J..
para dn parecer sobre o proces~o nú
lMro 1 S41, de IS5l, do Tribunal ce
Gonias, que recusou reo:istro da e,>
critura ceJebrad;1 e.Hre a SuperlIllen
d~ncla ~s Emprês:ls Incorporadas ao
P.ltrlm~.:,o d~ União e pinho I< Ter
ras LtC:a., relativa li área sin1ada em
Periperi-crupecú, EstadQde Santa
Catn!'jna.

64 - Votação, em L" discussão do
Projeto n." 1.4íl-B, de 1951, que dis
pi:e sô::re os se ...~1.1riti!"io.s con.s1 c:·ado~

autônomos, estendendo-lhes oS beae
fic;os da legislaç~o do trabalho. ten
do p::r2ceres; da Comissao l~ CU!1S
titui,ão e ./U,r"êJ que_ollir.a p~la sua
C<lll.Stitu'''Oll.I.;:i:1de e favorável da Co
mLl\.Sã.o de t~g~"lação Soclal. Segundn
parecer d'l 8{lm'ssão de Legislação
Social CO.'lt7ll.:,(· li emenda. de llrimei
ra dt.scu~.~~CJ.

65 - Votação, em L" discussão do
Projeto r." ~.\J~\' B de 1954, que C011o'
sidzra, p:<ra ,"CUS - os efeitos como
de efetbo ser i~c o ,empo de servl,o
militar ;>resrart" como aluno do Cen
tro de:?n·""l·a<.:ão de Oficbis da Re
serva do Ex':" cit~. com parecer cun
trário d:l ComL';""o de segurança Na,
cional, com voto vencido do Sr A"
varo Cnstelo. No"o parecer da Co·
missão de Segurança ~acional, fa·
vorável à emer-da e com emen:l(;S ;;os
artl~os I.· e 2.0 do '1rojeto.

6'; - Votação do Requer1m~nto

n;o 2 .~3, de 1954. que solicitll li CJr.~

tltuiçãQ de Comissão EsI:><'cia1 para
dar parecer ao' Projeto n,· 3.563, de
1953. que reor:pniza a Administração

. Federal.

87 - Votação do Requerimento
n.· 2.094. d~ 1954, que recorre ao ple
nario da decisão da Comissão de
Constltuição e Justiça que opinou pelo

, arquivamento do projeto n.o 3.994. de
~1953, de acôrdo oom o arti~o 8'1, pa

rágrafo único. do Regimento Interno.
llnscrito o sr. Wanderley Júnior).

68 - Votação do Requerimento
n.O 2.095. de 1954. que recorre ao pie·
nario da decisiio da MeSa que man
dou arquivar a Projeto n:o 4,173-A.
de 1954, de acôrdo como artigo 87.
parágrafo únioo. do Regimento In
terno.

69 . - Votaçã<J do Requeriment"
n.O 2, (IM, de 1954, que recorre para
o Plenário, na forma da artigo 87,
parágrafo .4.°. da decisão do Presi
dente da Câmara, que mandou arqui
var o Projeto n.· 3.1lS3-1953, de acôrdo
c<Jm o referido artigo 87. narágrafo3.°

70 - Votação do Requerimento
n.O 2.00'7, de 1954, que solicita a 'con·
vocaçãO do Sr. Tancredo Neves, Mi
nistro de Estado da Justiça e Ne;;ó
cios Intericres, a fim de prestar in"
formações sObre assuntos foc31hados
no s~ prontmciámento de 30-5-19~'"

na Televisão Tuoi.
71 - Votação· do Requerimento

n.· 2.098, de 19S4, que recorre para
o Plenário, na forma do artigo 87.
parágrafo 4,°, da decisão dQ presiden
te da Câmara que mandou arquivar o
Projeta n.· 2.838 de 1953. de acôrdo
com o referido artlgQ 87. parágrafo 3,0

72 -:;;. Votaçã<J do Requerimento
n .• 2.13(), de 1954, Que soalicita a de
signação de· uma Comissão Especial

' ..para dar parecer aoprojetol número
2.760. de 19'53, que dispõe .Obre a
e1evaçlio do salário-fam!1la.
~ _ VotaçAo· do Requerimento

n,o 2.142. de 1954. que solicita a 'de
IlgnaçAo .de uma Comissão ~eclal
para emitir parecer s6bre o Projeto
n.- 3.186, de 1953. que dlsp~e l!Ob!'j!
reRlatro de. diplomas expedldOl pela
extinta J!lIcola Superior de Comércio
de Alagou quando. a mesma. fun-

cioJ;'.ava 1Io,1l o regime ,de subvenção 86 - Segunda. discussão do Projeto VOlJ do Código Civil: tendo parecer ta.
federal e .,,;tndua!. n.O 1.01, de 19'51, que aitel'a dispo- vorâve1 da Com1.ssào Especial.

74 - Votn~ão do Requerimento sitivos do Código do processo Civil. 9 - Discussão unica da emenda do
n." 2.159, de 1954, que solicita a de- 87 - Segunda discussão do Pl'ojeto Senado ao Projeto n.O1.052-D, de 1951.
signação de uma Comissão Especial n.O 4,721, de 1954, que aproveita na que concede as honras de Marechal
pura reluwr o Projeto n.O 3.010-53, carre'ira de Postalista Os atual.s car- do Exército Brasiielro ao Genel'al d&
que promove RO pôsto Imediato ofi- teiros e mensageiros que estejam rea. Divisão Cândido Mariano da Sllva
cia!., classificados na reserva remu- lizundo serviços interl10s de manlpu- Rondon e dá. ,gutras providências; ten
DeJ'ada e reformados da Marinha de laçáo ou equivalentes das de postails- do pal'ecer da Comissão Especial con-
Guerra que exerçam ou venham a tas, trário à emencL'\.
e:,erc::r .funçõ::s da atividade, pJr di:· 88 - Segunda discussão do Projeto 10 - Disc\lSSão única da emenda
"lgnação OU cOUl'ocação do Preslden- n,o 3gô-A, de 1951. que dispõe sobre a do Senado no Projeto n.o 2.374-0, de
te àa República ou do Ministro da l'cgula mentação do parágrafo 4.·, ar- 1952, Que dispõe Sóbre a policia Mari
:..1nrinha. tigo 158, da Constituição Federal e tima, aél'ea e de fronteiras; tenda pa-

75 - Votação do Requerimento clá outras providências; tendo parece- recer favorável da Comissão Especial.
n," 2.143. de 1954, sóbre a convoca- res: da Comissão de constituição e 11 - Discussão única do Projeto
ção do Sr. Minl.>tro de Estado da, Justiça que opina pela Sua· oollStltu- mero 4.486-A. de 1954. que moclif1ca
Guena, Sr. Zenóblo da Costa, para cionalidade (em parte) e das Comis. a urtigo 24 do Código de ProceSsa Pe":
prestar informações sôbre a desig- ~i}es de sa~de públici\ e E,$peclai. com nal, instituindo a .ação pennl populat·
nação do coronel Henrique Oest para emendas. para os delitos de responsnbilldade;
o comando do 14.° R. 1. 80 _ Disc\lSSão Única do Projeto tendo parecer contrário da. CotnisSão

76 Votaçã<J do Requerimento n,O 3.965, de 1953, quç aprova as contas de Constituição e Justiça ..
11.° 2,223, de 1954. que solicita a de- presta das pelo Sr. Presidente da Re- 12 -'- Segunda discussáo do Projeto
~i:l'nução d~ de uma Comissão Espe- publica, relativas ao exercicio finan~ n.·· 326-E, de 1949, que aprova a PIa
chi para dar parecer atl Projeto -nú- ceil'o de' 1952: com voto vencido do no Geral de Viação Nacional.
mero 1.727, de H/52, que cria a Ca- Sr. Ferraz Egreja Voto em separado 13 - Segunda discussiio do -:>rojeta
deira de Folclore nas Faculdades de do Sr. Heitor Be1trão e declarações n. a:231-A, de 1953, que dispõe sObre
Filosofia. de votos dos Srs. Franc!.scoAguiar. a designação de Adido AgriOOIa pJ.ra

77 - Votação do Requerimento Deodoro de Mendonça, O.svaldo Ori- serl'lr junto às MissõeJl Diplom!l.tico,s
a.O '2.224, de 1954, que solidta a de- co, Machado Sobrinho. Vieira Sobr!- o~ de representante permanente ,~u
s!?:naçiio de uma Comissão Dpe- Ilho e Fer~ando Ferrar!. r~~er4~~it~na~s.Organizações Agríoolas
cia! para dar parecer ao Projeto nu- 90 - Segunda discussão do Projeto 14 - Segunda discusslio do Projeto
mero 24ll, de 1950, que estende aos n.O 4. ~05-A. de 1954, que modifica a n 3 319 B d~ 19-3 qUA o d b
suboficials da l\~arl'nha de Guel·ra." d ti ° d .' , -, ~ ~. c c nce e su -re~ação o ar go 5. o Decreto nu- venção anual de crs 2.500.O'J0.00 à
os beneficios da Lei n." 1.037, de 31 mero 19.G24, de 27-4-1931, quedi.spõe Escola Superior de Agricultura de La
de janeiro de 1949, que dispõe sõbre sôbre as terras devolutas. vras. 110 E5tado de Minas Gerais. ten
a pl'cmoção de subtenentes. 91 - Discussão do Requerimento d~ pareceres faVoráveis das ComisSões

'78 _ Votação em discussão do n.' 2.248. de 1954, que convoca o de Finanças e ~e Educacão e Cultura.
n. 2.225.' de 1954. que solicita a de- Exmo, ::;1'. Ministro da Fazenda ni\l> 15 - Segunda discw;sá<J do Projeto
sigllilÇão de uma Comissão Espe- ter111o's da artigo 174 do Regimento). a n. 3,907-A, de 1953, que ooncede a
cta1 para dar parecer ao projeto nú- fim de prestar ~c1arecimentos sôbre inclusão da Escola Superior de Q:lf
mero 1.726: de 1952. que dôa a.o Mu- e. venda em concorrência pública, lias mica do Paraná entre' os estabel~i
nicipio de São Francisco do Sul, em frir:oríficos do CaiS do POrto de.~ta mentes subvencionados pelo Govêrno
Santa Catal'.ina. as á.l'e:ls disponl- Capital, pertenl:"..ntes às Empresas ln- Federal, com a subvençàO de Cr$ .,

. d . corpol'adas aQ patrimoolo Naclonal. 3.500.000,00, de acórdo com o d.l5-
velS' e terras das Emprêsa., Incor- posto no art. 16 da LeI 11. 1.234, de
llOl>1dasao Patrlmôn10 Nacional - PROPOSIÇOES PARA A ORDEM • é.e dezembro de 1950.
Departamento de Terras e Coloniza- DO DIA 16 - Primeira discussão do Projeto
ção do mencionado Município. n. 3.755-A, 'de 1953, que cria a prJ-

79 _ Votação do Requerimento VOTAÇAO fi:são de Eng-enbeiro Sanitarista, .In-
Requerimento n.o 2.226, de 1954, que 1 - Votaçlio do Requerimento nú- cluindo-a entre as enumeradas -no
com'oca, nos têrmos do art. 174, do Re- mero 2.264, de 1954. que solicita a artigo 16 do Decreto·1el n. 8,620. -de
~jmento. o Ministro da Fazenda. Sr. ,-,esignaçáo de uma ComIssão Espe- 10 de janeiro de 1946: tendo par~
Eugênio· Gudin. a fim de prestar irl- ela! para dar parecer ao Projeto nú- ceres: favorável da Comis.sãocie SAlíc'lt!
fOrn1l'I~Ões sôbre emissões feitas à par- mero 485-54. que d~õe sõbre aqUlsI- Pública e comsubstltutivo da CoInis·
tir de 24 de agõsto de 1954. ção .de, imó"el pelo segurado abrii\l- são de Educllt;íl.o e Cultura. .

80. - Votação do Requerimento tório das Instituições de Prevldên~ia 17 - Primeira discussão do Projeto
n.o 2.229, de 1954, que solicita a de- Social até sessenta (60l anos, n.· 4. 245-A, de 195(" qUe dispõe a6bre
Sigllação de uma Comissão ~e- 2 - Votação da Requerimento ud- a rea1izaçiode Concurl!O de Titulos'
. i d Pr j mero 2.270, de 1954, que solicita a para Inspetores Interinos do Traba·

CUt· para. ar parecer ao o eto i - d C _.... Es lho. tendo pareceres, com emen'ela da'
11.0 4.0S6. de 1954•. que ampara. os l1es gnaçao e uma 0.."""",0 pe- C _,...... •
'estauradol'cs de linos, do l'dini.sté- rial ,ara. dar parecer ao Projeto nlí- 0".",...0 de ConstítulçA.o e JustIça
ria da Fazenda. mero 609. de 1951. Que dá <lrganizaç10 e faVOráveldilo Comissão de ServiÇO

nutárquica c"o Departamento NaclClla.1 l'óblioo Civil,
81 .;.. Votação do Requerimento de Obras Contra as Sêcas. la - Primeira' discussão do Projeto

n.O 2.230, de 1954. que solicita a de- n.· •.77a-A. de 1954, que extingue
signação de ema CQm!.ssâo Espe- DISCUSSAQ· a Co10ma CorrecioJlal de Dois Rios;
cial para: dar par,ecer ao Projeto 3 _ Primeira discussão .do Projeto tendo parecer favorável da Coml.'lsâJ
n.O 3.909, de 1953. que regula o re- de constituição e Justiça.
pouso remunerado para os emprega- d3 Resolução n.· 582-A, de 1954. Que 19 - Primeira discussão do Projeto
d C:'ia uma Comissão Parlamentar de n "lI44 A d 1os que trabalham à base de co- lllquéri.to para averl""'ar denÚlllcias da . . -. e 954, que dispõe sôbre
missão, 0- a classificação de ea.rgoa da servIl;'

82 _ Votação '00 Requerimento Imprensa sObre irregularidades na l'ólJIlco- Federal, etltabelece OI 'fCIlCj
n.O 2.263. de 1954, que solicita a de- SAPs:·tendo parecer é.'acamlsSãod~ mentos correspondentes e élf. outras
signação de uma Comissão Especial C ns~ \tulção e Justiça que opina pela providencias: tendo parecer, com

d s:la. ~~nstitucionalidade. emendas, da Comissão Especl'l1 me.
para ar parecer ao Projeto, n.. 4,914, 4 - Primeira discussão do Projeto soluçâon. 549"1954).
àe -1954. que determina a remessa, ' R I - 64' d 19M
até1 o dia 15 de. maio. de cada ano. ~;~a ~~e~~:op~a p~ces~r o óe~~~ n.~.94aPr.d~i~.discqueussaa~r~vdaOoPrAOcj!;o.•
pe o .Presidente da República, to C"- t d D t C e1h (Da C m1~'''O d "' ....

lO :1 o an on o o. o -- o para execução de um prOlfl'llrn~
ll1ara dos Deputados, da proposta do d~ Constituição e Justiça). de cooperação. agrlcola-, firmado DO
;)I1;amento e Receita da. União para 5 - Primeira discussão do Projeto RIo de Janeiro entre OI goVemOl da
o ano' seguinte. . c1eResoluçáo n. 646. de 1954. que Bra.sll . dos Estados Unidos da A'aé.

83 - Segunda diSCUSSão do Projeto r~a ~cen~alF: processar o DepU-' rica. (Da. Comissão de Diplonl.\~ial.
n.O 4.200-0. de 1~54. que autoriza a a o . un a c o. IDa CÓm\SSiO dt 21 - P-imelra cUscussão do Projeto
União 'a constituir a emprêsa Cen- ConstItuição e Justiça)). n. 4.949, ele 1954, que Il1lIlltém " dto
trais Elétricas BrasUeiras S.' A.. E1e- 6 - Primeira. discussão do Projeto clslio dO" ,TrIbunal de Contas que' re-
trobrãs edáoutras providências. de Resolução n.· 650, de 1954, que con- ClJSgU registro ao c~trato -e. l'O leU

M - Seguntl.a discussão do Projeto cede licença para Que seja Instaurada térmo aditivo flrmat.'ll entre a Dlre·
n.o 3.808-C,fle 1953, que altera a Lei açlío penal contra o Deputado Rubens toria Regional dos Correios e Telé
n,O 1.125, de '7-6-1900. referente ao de Mello Braga. (Da ComlssAo 'de gnrloa na &tado do ,Paraná e 11' fir-
Corpo de Saúde do Exército na parte Constituição e Justiça). C1a Corrêa, Costa &: Cla•• para. fer-

o. I ti d d fi I Is neclmCJito de combustlvels e mautlal~
re a Va ao Qua 1'0 e O c a Den- '1 _. Discussão 1lnlea da emenda do de IUbrif.. ica"o. (Da Co-'-'''o 'detistas do ExércIto. . ... ".-

85 _ Segunda discussão do Projeto senado ao Projeto n. 1.472-D, de Tomada ele Contas). ' . .
I 1951. que autoriza a abertura, pela 22 - Primeira dlsclllSAo do Projetei

n. 4. 546-A, W' 1954, que cla.s.sifica em MinistérIo. da. Fazenda. do crédito ,tIS- n. 4.960. de 1954. que mantém a de.
suas antigas turmas os oficlala da pecia1 de Cr' 546,80, para o fim que clsAo <i1oTrlbunal de Cootu qUI re.
Aeronáutica amparados pelo artlgo cspecl!ica: t)ndoparecer favorAvel da casou registro ao çontrato cel~~
2.- da Lei n.O 1.601, de 12 de maio CcIni&slio Especial. entre o bepartamento doe Correlaa E
de .. 1952, que regula a promaçf.o de 8 - Dlsc\ltlllllo \1n1ca dai emendai TeléarafCII e a firma Importador~
ano elos cadetes daEac01I de Aero- do Senado 110 ,Projeto n.·g-D. de Ucnlca. Rio Mar Ltda.,. para COt1~.
nd.utlca. 1950, que dA n01lredaç~ a clII,poI1U- t~ de. umCODJlijltO .de lllDl ",l.
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DISCURSOS DO DEPUTADO SI',
CELSO PEÇANHA, PR;OFERIDO
EM SESSAO DO DIA 21,12-1954,
CUJA PUBLICAÇAO SERIA FEITA
POSTERIO~'\1ENTE, ,

A. Votaçao da emenda constitucio
nal n,' H-A, de 1954, que acrescenta
,dispositivos ao ato das disposiçõe'
constitucionaistransi tarias (Autono
mia do Distrito Fed.eral.) será leita
no dia 11 de janeiro de 1955,

Levanta-se a sessão ás 11 horas
e 35 minutos,

ciêncin,s geminadas para operadores na
E;;tação Transmisscl'll de Sarap'.li.
(Dn Comissão de Tomada de Conta~l

23 - Primej~a discussão do Projeto
n,· 4.982, de 1954, que aprova, o con
1,:11.0 celebrado entre o MInistério de
Viação e Obl'us públicas e a Stlcle
dade Rádio Continental Ltda" para
(~>tplorar tlS serviços de rádio-difusão
na cidade de campos, Estado do Rio
(je Janeiro, - <Da Comissão de To
modas de Contas).

24 - DiscuS5ão prévia do Projeto
n, 1. 469-A, d.e 19;;1, que autorIza
a cl'i:.ção do Quadro de Oflclais En·
gcnheiros Agrônomos do Exército e
(Já outras provldéncias: tendo par.e·
i:er da Comissão de Constituição e
Judiça que opina pela SUa Inconsti
tucionalidade,

25 - Discussão prévia do Projeto
n, 3. 210-A, de 1953, que equipal'a ..os
~>tll'anumerários da União, para todQ~

ÜS efeitos, o pessoal civil dos Minis.
térics MUitares, admitido e pago il
conta de economias administratiVas e
DutroS recursos, inclusive renc'.'as co·
mercials: tendo parecer da Comissão
de Coosttuiçfio e Justiça que opina
;pela sua inconstitucionalidade,

26 - Discussão p~évia do Projeto
n. 3,503'A, de 1953, que reestl'<1tura
~s órgãos judiciários do Distrito F~·
deral, re~ulamenta a execução penal
e fi reeducação social; organiza o
Quadro do Juizo Privativo de
Execuções Penais e' Reee'Ucação So)
cial da Ca pltal da República; reor
ganiza serviços públicos e dá outras
providências: tendo parecer da Go·
1l1is,~0 de constituição e Jl..stiça (jlle
opin pela sua Incunstltucionalidade,

27 - Discussão previa do Projeto
n," 3,507-A, de 1953, que submete u
Comissões de Inquérito, criadas pelas
.I'..ssemblélas Legislativas EstadUais ou
pelas Câmaras Municipais, ao dispósto
l1a Lei n,' 1. 579, de 18 de Mala de
1952, que regula o funcionamento das
Comissões Parlamentares de Inqué
rito; tendo parecer da Comisslio ele
Constituição e Justiça que opina pela
l\Ua Inconstitucionalidade.

28 - Discussio prel'la do Projeto
n. 4,53S-A, de 1954, Que assegura ~s

atuais ocupantes da função de Fiscal
dos institutos ele aposentadoria e
pensóec, o aproveitamento dos mes
mo~ n:, c"'1'eira de Fiscal; tendo 1)3
recer d, ç'omissão de Constitulçlio e
Justiça qüe lpina pela SUa Inconsti
tucionalidade,

29 - Dlscusslio prévia do Projeto
n. 4,553-A, de 1954, que autoriza o
Poder Executivo a aposentar o servi·
dor público Jaime Marques Carneiro,
com os vencimentos integrais do cargo
de Gráfico, Pacrão "J"; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Jus
tiça, (jue opl.na pela sua 111constitu.
clonalldnde.

30 - Discussão prévia do Projeto
n, 4,598-A, de 1954, que dispõe cObre
a aposentadoria do funcionário do
Mlnllitérlo da Justiça João Correia da
Silva Pinto, lotado no D. F. S, p.
como Chefe c.'e Seçã.o da antlg::\ Ins
petoria de Veiculos (atual CIH!f-' do
Grupo da Guarda Civil, Letr!1 "L");
tendo parecer da Comissão !\e Cons
tituição e Justiça que opina pe'a sua
inconstitucionalidade,

31 - .Discussão do :Requerimento
n, 2.228-A, de 1954, que sollclt!l. o
pronoociamento da. ComlBsllode
Constituição e Justiça. sObre os têr
mos do artigo 48, Inciso" I" aUnea li,
da Constituição, que obriga o Depu
tad!o. desde a expediçlio do diplóma,
a afastar-se dos cargos que ocupa:
tendo parecer da lJomissão de Consti
tuição e 'Justtça qu~ opina no sentido
de que o servidor público, uma v~z

diplomado Deputado ou Senador, 5~,la
afastado do exerelcio é.'o cargo ou
1unç/io nté 11o posse e oonsequente
exercfclo !lO mandato, sem prejulzo
do vencimento ou remuneraç§,o.

32 - Discussão do Parecer n,o 157,
de 1054, que opina pelo arquivamento
do otlclo n,· 158, de 22-11-1954, enca
minhando a.nteprojeto de lei referen·
te à eremaçAo de cadll.ver~. (Da CO·
missão de CODstltuiçA,o e Juatlça.l,

mesmo ardor, com o m..smo ent\lloiU-1 Ao Sr. Governador do Estado dL
mo com que o fazem todos IIquéles Rio, a sua Eminéncia Sr. Cardeal nc,
que desejam servl1 iA Pi.tr''''' São Paulo, aos 51'S. Minlstros do Es

O empreendimento, que ai védes I tado, aos Sl'S. Prefeitos" Senadorcs,
concl'etizado, dispensa maiores comen-I' Deputados, Federais e Estaduais, aos
tárlos, por ociosos, pois é do con- Eminentes Chefes :Militares e clema.s
senso ge.·al' que êle representa uma I autoridades af.(rac1e:;,o o cOl1fol'to e fi

nov~ página na hist6ria econômica da Ihonra excepcionais que nos propor-
Naçac>, , cionaram com as suas presenças.---------------1 As cifras -estas sim - dão uma Nossos agradecimentos se estendel.
real idéla da grand.eza da obra ..Basta a todos aqui pl'psentes e a muitos ql1P
l:efel'lr qu~ _o projeto detalhadlSslmo aqui não puderam vir. A ilustre<
(le construçao, executado pel~ Hydro- Chefes Mil1tares. que, no Estado-Maj0r
carbon Research, .cuJ? PreSidente e do Exércitb, no Estado-Maior da A,
Engenhell'o Chefe e o Ilustre SI', p. C. mada, na Aeronautíca, no Conselho
Kelth, levou um ano para ser comple- de Segurança Nacional e em outrns

O SR. CELSO, PEÇANHA: tado, com cerca de dez mIl desenhos setores da administração pública,
de engenhal'la e cmquenta mil copIas mantiveram sempre, nas horas difi.

Sr. Presidente, tôdas as vêzes que de detalhes para o trabalho de mon- ceis, o pr~stlglo das Iniciativas brasi
vou a, São Paulo, vollo de lá retem. tagem, tudo superVIsionado pelo. In- lelras e o aeoio aos s:us realizadores.
perado em minha fé, revigorado em slgne Professor W. Nelson, da Umvel'- Agradeço 'igua1mente ao engenheiro
meu entusiasmo de bl'asileiro. Sinto slàaae de .Tu1sa. , Plínio Cantanhede e aos membr""
um sopro anímico, Um rejuvenesci- ConseguIU-se uma Imensa e1astlei- do Cons~lho Nacional do petr6leo.
menta do cMsmo, no desejo de melhor ~ade do pr~cesso, para fU!1clonar com tanto aos de hoje como aos de ontem,
servir, ao meu Estado e ao Brasil. oleo de qUalquer .procedencla, tend~ a cooperação sin(era e a fiseal'zaçno

Ainda agora, SI', preslc!.ente, deslg- em VIsta, prmC1~al:nente, refln~1 construtiva que pe~mltlram Integrar
nado pela Cãmara, assisti, sábado, em aq~ele que. se extlail no Pais, seJ~ num s6 objetivo os nos.sos esforços e
Santo André, â inauguração da Refl- paI quem for, ,e da qualidade que s: os da adm!nlstra~no pública.
narla de Canuava imponente cate- apresentar, pOIS ? que all~lejamos e Reservo para o fim os nos,<os nm-a-
d 1 d '. 'be f' I á di' trabalhar o petroleo brasIleIro, que. d . - O', °ra e energia, que ne 10 ar, a- afinal é o nosso petr61eo! Temos fé emment~s e saudaçoes ao 8\erna-
rlamente, 20.000 ban'is de ôleo cru, em Deus que Isto acontecerá oreve dor de Sao Pnu~o,.? Exn;o, Sr. Pr~'
os quais darão 65% de gasolina da e tUdo faremos para que assim seja! Ifessor L~ca~"',N.OgUel1 a Galcez, em c,~Ja
mclhor qualidade, além de outros sub- No plano da produção, ela atingirão eminent. fl"oUla de. hom~m. de go;er-_
produtos de Ime'C!lata importância pa- anualmente, mais de um milhão de no homena.eamos este filga"tesco Es
ra a. nossa economia. Isto represen- toneladas o que slynl!lca dizer a en- ~ado, orgulho da n~ssa PHra: e a.
tará uma parcimônia eLe 15 mllhõe~ trega ao' consumo, em cada 24 horas. este povo ex~e!so que con~tnllu,.. no
de dólares anuais. tate é um do:: de mais de dois milhões de litros de Plana1t? ph'atmm~ano, par.tl1:do deste
caminhos mais certos para o pais ~ gazolinade SUperior qualilade e óleo marco miclal de Santo Anare da Bor
a instalação de Indústrias básicas, e combustlvel capaz de gerar, nesse da do, ,campo, e onde hoje se e:-guem
sem dúvida, OS homens do capital de- tempo, 200 mil kw, e cérca de 100 as tôlles e estruturas desta usma, a
vem ,enveredar por êle, com a cola- toneladas de gaz liquido que permi- !!1'an~eza do. BraSIl, e lan~o~t as bases
boraçao d,! El';tado, tirá() levar até o nosso hinterland a da clvillzaçaomaterial e mtelectual

SI', pr!:sldente,. neste pequeno expe- centenas de milhares de residência~ o porventuramals pujante dóste cont!
dle!1te naO poderla ~u descre~er .0 qu: conforto das grandes cidades, Isto ie- nente. A gama de empreendimentos
a~slstl~ de imponen,t: e extla~:d1ná presenta uma economia anual de cérca IndustriaiS e agricolas que formam,
riO, naS obr::s da Refmaria Umao, em de quinze milhões de dólares pal'a o em sua Imensa variedade, o complexo
Santo Andre. Pais, monumento do trabalho paulista, fal-

Quero, apenas, proeeder à. leitura Para completar todo o programa. quo tava éste fundamental: a Indústria do
do dISCurso pronunc!ado pelo SI'. AI- tinhamos em vista, oferecemos à subi:: petr6leo. uma das mais nec~s<ãrlas e
beTto SOares SampaIO, Presidente dn.- crlção pública duzentos e qual'eI1t:l sem dúvida a mais rica de deriVações,
que1a Retinarla e Q?e se e~presscu milhões de cl'uzeiros do capital, que no qUad~o dos empl'eendlment:s In-
nos seguintes têrmos. ~oi totalmente subScrito por mais do dustrlals model'ncv,

"Em mea,dos de julho de 1945, u:n 12 ,OOO brasileiros natas, na sua maior!i E' com orgulho que entrer!amosaos
grupo de patrl6tll8 angUS~ad~s p~: representada pelo, povo mesmo, em engenheiros e té<:nlcos de São Paulo
~a solução para a ques!. o o p- subscrições que variaram de 3,000 a e a05 operárlo,q e ao povo de santo
U'olco, na sua, maioria militares, nos 10.000 cruzeiros, pagas em parcelas. André, aqui representado. p,elo dIgno
levou a. aceItar a Idéia ~e que, 111s- Temos a opinllio de que esta é a chefe do seu govêrno municipal. êste
talando ~a refinaria pala processa: forma verdadeira de estabelecer as empreendimento, Que éles Saberã.o
petr61eo InIcialmente, I~portado, pode Industrlas básicas no nosso Pais com manejar ,e utll'zar para o bem e para
riamos, com os benefiCIOS dela prove: a participação de todos 08 bl'aslieiros, a grandeza da nossa !!xtl'emeclda Pá
nientes, criar um fundo bastante vul quaiSQuer que sejam SUas categol'las tria '"
toso capaz doe realizar a pesqulza e a Ch dê' .. t" bé Id dexplorllÇlIodo petróleo em nosso Pais ega os a ste ponto, o n;>sso pr6- Aproveito "m m a onortun a e

:E:sse foi sempre o nosso objetivo . xlmo passo será na direção da qletro- para ler o dlsrl11'so que então proferiU
• qulmica, de horizontes limitados, Ê o Sr. Plfnlo Cantanhede, Presidente

Ficámos desde logo empolgados com nossa Intenção primeira a recupera- do Conselho N'aclonal do Petr61eo e
o lUIIunto e, no mês seguinte, dâva- çlio do enxofre, que é considerado que falou sObre a polftlca segUlda
mos entrada, no Conselho Nacional do matéria prima de grande valor estra- )l"Jo Brasil, r. Co!Jse setor, justamente
Petróleo, da petição para aquela flna- t~glco, Em seguida, o negro de fumo o' trabalho desta Casa referente A.
lidade o que provocou, por parte do (carbonblackJ. Indispensável na fabri- Petrobrãs. .:tsta a oração de S. Ex
seu Egrégio Conselho, a Resolução cação de pneumáticos, que trará tam-celêncla:
n.o I, - que estabeleceu, no Brasil, bém enOl'lne economia de divisas.
as normas para a Implantação da In- Depois, os solventes e, em seguida, o CATEDRAL D'E ENERGIA
dústrla da, refinação por lnlclath'a etylenoe seus derivados, Para ~sas . "
privada, Nelas vinha, em primeiro realizações não nos esquecemos, tam- Faltava à grandiOSa, constelação in
lugar,- a. concorrência pública, com bém, da montagem do Laboratório de dustrlal de São Pau.0- ori<U1,ho dos
exigêncll\!l realmente dlflcels de serem pesquisas, e ela formação de técnicos paulIStas ,e de, todos oa brasllell'os,
preenchidas, mas mesmo assim com- a Que pl'etendemos dar larga expansão, uma Refmarla de Petr61eo, como a
parecemos econsegulmos ser classi- com a criação, Igualmente, de 1Xllsas que ora se Inaugura em Ca1)uava.
~Icados, ,de estudos especializadOS, Os seus homens de Indústria, os seus

DepoiS, •• vieram anos doe lutas e , • • • artiflces obreiros ao verem erguidas
sofrimentos que mais nos estimula- Constitui para nós, motivo, de com- àS margens do T3manduatei as torres
vam, porque estávamos convencidos preensivel orgulho a" presença, nesta Imponentes destn. :Refinarla, têm um,
da bela causa. pela qual batalháva- festa, do Exmo, 51', Representante do sentlmentCl nítido de que erl:'ueram
mos. Falta de divisas I Falta de 11- dlgnisslmo' Sr. Presidente da RePú- uma grande catedr~l de energia. Nos
cenças de Importação do lado brasi-, bUca, que desej(lu exprimir, com o fornos verticais, que lançam lmpreca
lelrot Falta de licença!! de" fabricação seu, comparecimento, a slgnlticação çlies de fllrça para as alturas; na
do lado americano! Tudo quasi Im- moral e econômica da iniciativa, mos_ torre mnjestosa do "cracking catalltl
posslvell - Mas o que obstruia real- trando uma vez mais o apreço em que co", primeiro que se instala abaixo do
mente a estrada longa e áspera era, tem os empreendimentos privados do equador e o maior do mundo em seu
na vel'dade, uma aolsa s6: falta de Brasil e especialmente de São PaUlo, tipo, que reallza o milagre técnicO da.
confiança l.·Falta. de cõnfiança no :ara- e manifestando a. Identificação entre cataU,'e, transformando o óleo broto
sll, nos seus homens de govêrno, nos o Govêrno e os particulares na causa SUjo e pegajoso na essência leve e
seus homens ele negócios I Falta de comum da libertação e do engrande- llmpida, Que cantarâ nos mtltores o
con!lança em tudo e em todos I . cimento econômico ,do nosso pais. Em hino,' da fôrça e da energia de um.

EIs, senhores, sucintamente, as -1'11.- nome, não, só dos, diretores e aclonls-, pais qUe (juer e vai crescer; no topo
roes pelas quais tivémos que comba- tas desta. llI1'lprêsa, mas sobretudo dos dé,'s~s grandes reserva tórios que ,ar
ter "durante 9 anos, 3 meses e 25 engenheiros, dos técnicos, dos mestres mnzenam o óleo combustivel, reslduo
dlasl ,dos operários e de todos que aqui tra- do refino, que amanhii serll. energIa.

De nossa parte, porém, e com orgu- balham e que tornaram posslvel, com na~ caldeiras ou calor nos fornos 111
lho patriótiCO o proclamamos aqui: - sua dedicação e competéncia, a. ter- t'mtriais: na unidade de poJimerlza
nunca - entendei bem I, - nunca. hou- minaçtlo desta grande obra., agrll(\eço ção que levarli ao recesso dos lares li;
ve a menor vacilação e, por 11&0 mes- ao primeiro ml,lgllltrad.o o ter-se 1e1to ch~ma amiga dos gasesUquefeitos do "
mo, trabalhávamos, cada dia, com D representar tão brJlhantcmente. petróleo _ hll. tOda uma epopéla'4e •



o SR. JOst BONlrACIO~
Sr, Presidente, - continuo ngora. o

discurso Que lni<:iel na hora do gran
de e1o-pediente. Eu ml! propiui então, e
me proponho agora. a demonstrar que
o candidato do PSD'" Presidência da
Re13úb1iciJ. realizou em Minll3 um con
trato vultoso de 500 milhões de cru
zeiros com o obJetivo de proteeer· a
determinada firma o cOIlSÓréio Ajax,
cuja! ligações com S, Exa. datam do
tempo em Que o Sr. Jusce1in~ Kublts-,
chek era prefeito. de Belo Horizonte.
Essa firma foi a mesma Que construiu
a reprêsa da Pampulha e - repito e
confirmo - construiu !lO mesmo tem
po uma casa particular para o então
prefeito',

Esta circunstância i: importanterl
xar para que a Câmara e o Pais POR
·sam ter a certeza de Que alguma ,jlO1
58 .de errado, algl1ma eolsa de irre
guiar e pOr que não dlzê·lo? - all'\1
ma coisa de desonesto ocorreu, já não
apenas na concorrência pública ent!l.o
estabeli!<:ida, mas, sobretudo, na la.
vratura do contrato iniclal e, princI
palmente, nos contratos subseqüentes,
como vou mostrar à Càtnara.
. O Governador. Juscelino resolveu
lan~arum blnlil1ÚO - energia e trlUlS
pOrte - coisa de rotina,obrigaçll.o de
todo O govêrno. Mll3 S. Exa. ooll8l~

dera uma ooisa do outro mundo um
bin6bio, achou bonlto o :têrmo' ma
temático, e 'então mobil.lwu tóda· ~
sua admil1'ÍBtraçAo para realizar eua
obra '- energia e transporte.

Estudo, aqui, apenas· um d~ têrm~

dessa ,figura matemática -' o trans
porte. ' Entendeu' S.' .Exll. decoI18trulr
em Mlnl18,.preconeebidanlente, 3:00(
quilômetros de, eatradas' de automó'
vel. E tló logo teve 'oportunidade d!
firmar o C:ODtrllto;·· anunciou urbiet
orb~ aUI fril construir 3;000 }IUlO,'

No campo do petróleo vemos er
gUer-se neste ano um parque 'cCl
l'.:ldor, que em 1955, proccssará cérc:J.
ele 65~:, do nosso CGnsumo c que cm
tr~s' anos l 'no máximo, poderá aten
der, conl sua expansão, scnl, maiol-es
sacrificios para a 110ssa economia, a
totolldntle do conmmo, IniciOU-se a
ccn~truç:'\O de oleodutos, Adqlliriu
se uma froia nacional de petroleiros
que j:5. tem expressão econóllliça,
Trabalha-se' altl'amente na pesquisa
e na dc~coberta do petróléo, tarefa
il1B"rata que exige persistência, dis·
cel'nhnento, experiência e capital.
Ambiente pal'a eclosão da indústri'l
petrGquimica, em larga escala está
formado em São Paulo, Atravesa
11\0S nestes dois últimos anos fase
critica no que se refere ao dispêndIO
de divisas ~ara importação de com
bustivels liQuidos. Jã deiXamos os
tão apregoados 20 % de aumento
anual qUe o apóil guerra nos trouxe,
sob a proieção carinhosa de uma
taxa .cambial ficticia: para nos es
tabilízarmos entre 10% a 12%. inclice
esse que ainda revela surpreenden
te estágio de desenvolvimento, Por
outro lado o parque refinador, a
frota de petroleiros 'e o aumento da
produção. ainda melhor caracteriza
rão o ramCl descedente ,dessa curva
de disoêndio em dólares. a partir de
1955. Já nos primeiros seis meses co
ano em curso as importações de de.
livados do petróleo não atingiram
1'; % do total de exportação e 16%
das importações.

São indices e"']lressivos de Que a
conjuntura da economia de petróleo
no país já 'está tendendo para uma
situação nonnal. que permitirá enca
minhar a solução de seus problemas
à luz fria dos tnteresses do pals.

Cal>.! ·aqUi repetir o Que bt d:as
dissemos. em Manguinbos, quando uli
~e acenderam as primeiras retllrtas,
prontas para o refino.

O qu~ é fundamental é não esmo-I--------------~
recer dentro dos resulta<1os já co- DISCURSO DO DEPUTADO SENHOR
lhiclos, 'Não desmerecer '0 que j6. con- J,O S'l!: BONIFACIO. PROFERIDO
quistamos, ~ovêrno' e povo, inv29ti- EM SESSAO DO DIA 15-12-1954,
mcntos nacionais públicos e priva~ CUJA PUBLICAÇAO SERIA FEI-
dos nesse campo. fundamental do TA POSTERIORMENTE.
nosso engrandecimento econômico.
Congregar todos os esforÇOS com os
que atê agora se têm desenv()lvid~,
dentro de um planejamento ade
Quado em que capitais públicos e
privados, cin1entados pelo liame de
uma argamassa da mesma origem
nacional.· possam dar às forças vivas
de economia do pais a projeçlo no
futuro que as nossastradlções, a
nossa posição continental e os nossos
destinos exigem.

Ao testemunllar. como presidente
do Conselho Naclol1a1 do Petróleo,
que os têrmos expressos da lei, em
relação ao prazo para término desta
instalação, fOl'aro cumpridos, o faço
com o jubilo e a emoção de um en
genbeiro, do: um homem do petróleo
e de um brasllel1'O. '

De' um engenheiro ao ver a c8;>a
cidade da nossa técnica. e da nossa
gente cape!hada. nas torres e nos
equipamentos que nos cercam, e ao
sentir o calor do apolo e da confi
ança que 0& homens de 'negóCio de
São Paulo deposital'am nos enge-
nheiros brasileiros. ,

De um homem de petróleo ao ter
tido a hom'a de nos encargos QU~
me .foram confiados pa1'ticipar da
conclusão dai obras destas duas re
finarias modelares em seus projetos
complexos em8uas montagens, di
cientes em suas operações. Fala ~
da o sentinlento, quase l!..aternal, ao
ver que. à frente da. consu'ução desses
doIs IIrandes empreendimentos,depo-
sltárlos do Jntegral apolo de. suas
diretol'ias, e incentivados pelaaml.
zade e ,peladedicaçAo dos. seus co
legas de. pro!iJsio, estlveram,.dols
jovens patrlcios, que tive" a honra
de comand(ll·. no ReCÓneavo baiano e
que forjaram 0/1 eeua1netrumentos
de trabalho· e deconduçio das obras
nas ál'duas lutas de .execuçio da Re
fiuaria. de Mataripe•. O eapnhelro

AMBIENTE DE CONFIANÇA

São l'oulo, com conciência nítida
de SeU poderio económico na cons
telação brasileira, sentindo como til·
das nós,que alêm Piratininga :Jil um
Brasil Que também estâ crescendo:
tem um destino marcado de levar
amanhã a oufras l'egiões a eXpel'iên
cia. l1e seus homens, !' coragem de
seus -empreendedores os excedent.ls
de sua capitalização, transformando
as nossas economias reglonaUI cUs
persas e isoladas em uma grande e
continua economia verdadeiramente
nacional.

Empreendimentos, como êstes dão
nas a confiança de que assiln o $2rã.

A inauguração da Refinaria de Ca
puava, o inicio de operações da C :"'1
tral Térmica de Piratlnlnga amlJas
de capitais priVlld(ls, um nacional,
como determina a leI, outro de ori
gem estrangeira, como' o permite li
legislação, as duas com o apolo do
Estado: o pl'Óximo funcionamento
d.o parque'de refino e da fabrica.
ção dc asfalto. e de fel·tillzantesem
CUbatão, obra do Estado, revelam de
um lado, que o problema.. da energia
está sendo· resCllvido e de' outro ser
po!sivel a coexistência das mais va
riadas formas de capitalização, ..,lle
dientes,' em cada caso, as fiXações
que a lei determinar em sua sabe.
daria, quando emanada das legiti
mas' fôrÇlls polltlcas, expressões da
vontaàe âa naçAc.

No setor da. energia elétrica já. te
mos um planejamento bem delil1ea
do no plano federal e realizações 111
dustriais' nos planos de Minas Gerais
I! do Rio Grande. do SIll, afora as
grandes realizações. de' Paulo Afonso,
de Foreaçava eos projetos de- am-
plJaçlio de CubatlLo. .

Está em marcha. o plano nacional
de carvão, Nossos cientistas "pesqUi
sam e debruça.m-Ie .1I6bre as nossas
IlOSslblUdades da eneI'ifa Jluciear.

AMADURECIMENTO

Estadistas das mais variadas indo
Ies politicas, homens públic06 .d:!s
mais diversas. formações doutriná
rias, administradores e técnicos CO!l1
os ll1als diferentes cabectals profls
Ilonais, foram todos unànimes· em se
congregarem para que os empreen
dimentos como êstea, da mais alta
importância para 11 economia do pais
vingassem numa demonstração mago
nlfica de que a na.ção já está ma
~ura para modelar cada setor de
Na economia-na forma. que melhClr
_ajustar u suas re:r.Udades e b
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Dereck Parker, em Manguinhos e (I

quimico industrial C, E, Paes' Bar
reto, em Capuav~., bem mereceram
o apoio ca confiança que lhes foram
dados e 05 seus nomes ficarão sempra
ligados a estes monumento;" que !llIU
bersul erguer em menos de doze me.
ses de ãrduostrabalhos,

Finalmente, Srs. Diretores, técni
cos e operários de Capuava, r.omo
brasileh"o vibro, com todos vós, ao
ver esta expres~ão da técnica e da
ciência em pleno funcionamento, gc
rando a energia que ~!11anhã im;ml
sionará o nosso progresso, num desa
fio an'ojado à. descrença e ao pes
simismo de muitos.

A São Paulo, ao encelTar o ano
festivo do seu IV Centenário, dest.e.1
este presente esplendido de um ex
u'aordiná.rlo instrumento potenciador
de energia,. como coroamento deste
ano de demonstração de fórça eco
nômica que a terra bandeirante está
dando

Ao BrasU; nos dins repletos de difi·
culdades e de a.preensõesem Que \li
vemO". ac"'''';fl de dar uma lição dI!
fortaleza. de ânimo, galvanizando
nestas formas estranhas de aço, ne;;·
te turbilhão de tuvos e fios. n~ste
crepitar de vapores e de fluld06, a
l'xpl"essão da vontade firme de rea·
tlzar o monumento de fé nos d~tl.

nos da pátria que êste grupo de dlrl.
!tentes. técnicos e operários !,Iantort
às margens do Tamand\l~tei, numa
demonstra~5.o magnlflca do que pode
o Brasil de amanhã esperar de &eUI
filhos' .

Concluindo. Sr, Presidente, quero"
desta tribuna. na qUalidade de Depu
tado,' conRratu1ar-me com os iMaU
zadorea, tlnancladores, engenhelrOll,
técnicos, opel"lÍrios. com quantos, en·
finl. ergueram aquela obra de fé e
Datriotlsmo. (Muito bem; milito
bem) •

!\. par do milagre da técnica que. a
dêl1cia realizou num. trabalho 'laclel1~
I ~. de anos de experiencla. houve_ aquI
hmbém o sortilégio da coope~açac de
tjdas as autoridades dos diversos se
tores da atividade pública. q.ue de alg,u
!'1J. forma poderiam apoiaI .0 empIe
cnrlimento, que o capItal prll'ado na,
c'O:1s! enfl'i'ntava, com coragem e des
t~mnr, no chão duro e agreste dlU'
c,,'sas do petróleo, 05 emmentes ex·
Presidente da República, Getúlio Var
gas que em 1945 autorizou o Con'p
lho' Nacional do Petróleo a r/ln'roear
o rapltal nacional ~ara ,o refmo' no
pais: Ministro Jose Linhares que
anrovou a concol'l'ência realtza'iR e
d~"el'minou seu prossef:ulmento; Ma
rtf'hal EUl'ico dasllar Dutra, ':l~C con
COl~OU com a transr~rênela :Y.Ira o
pt<l1lalto paulista e cum aurr.ertn de
Ilu:t capacidade de 10,\1(10 para lO, 000
bal'.!s, e agora S .. Ex<'\a. o 5enl~0l'
Presidente Café Filho, como incentIvo
que traz a êste empreendImento, 'fa
zenrlo~sp l'epre&entar nelo seu l1ll;.tre
MlI.istl'o da Marinha, Almirante I\:nr,-
rim do Vale, deram, pela continuidade
do apoio ao empreen:illnemo a ~"'l:·
fi9l!~a e a certeza ~o sucesso d:a ,111)11
ti.:a nacional do refmo, Os mmlstr,s
d:1 FaJenda. Horácio Li\ter e Os\raldo
Aranha não vacilaram em reco'1hecer
llue li construção de r~~'narlas no pa's
%1.90 tra problema. f~";onal ou ea' 'I
dual. O sentido naelaMI desd~ logo
I>:lflcebldo pela. Inteligência e patorl?"
ti~mo désses -lois ilt1St14 homens pu'
[l)1icos. permitiu Que fóserm supera:lll/;
!4! C'~nculdades d) t'rllcm cambial E
l\clt'a:lf-ira que su·':gll'~m. Aind~ lles·
llJI':~110 do m,;s Blk lnterêssp 1,1
rHio, em que os seus homem _de
~V\~o põem de lado SUOIl convl~c"~B
J1fHo~ts para sõvcr"ll' o bem comum
e o fottalecimento er., Jn~mico do POllli,
o crniuente MinistrJ da Fazenda l',:o·
f";\sor Eugênio O'!(Jln scube desc,'''''I1'
u formas para que, mEtmO través 1n
g:'ave crise cambial que atrllve.sSa
mo!, não viessem as P,efinarias qne
se estavam instalmdo sofrer qual
quer atrRso em sua ul:timação I)U no
mlprimento .do óleo bruto, oriundll d~
est'angelro e a· ser )lago em ml)e'ia
C<\bversivel. .No Conselho Nacional
-do Petróleo os meus Ilustres ant'!Cf'8'
8':ra.s Generais Horta Rarhosa e hã:l
Catlas Barreto com diS('cmimen~.o e
pntriotlsmo propugnlU'ram "esde l:>!lo
pel::! neceMidade deurn parque ..'a
JUdor nacional,

~6r~a e de cner>:ia déste grupo dc suas nc~cr\ :dOodes de en;:-andccimcn
t.o'l.ens deCflplt:ll, Que tomaram a to cconom.co.
;ni.-intiva d~ste emp:'eendim"nto e que Capu~v,\, Manguinhos, Ipirang-a, no
Muberam a"sociar aos ~el!S risco;; e : etol' Cio caf-lital priVll:lO, "\fat,uljJ~ c
:\05 s~us sucessores - m~is d~ 14,000 Cuoatao no campo do l!:o:aclo, ~5.0
h'C\slleiros, r:rentes no futuro do pais delmiçóes de um:; vom'lde de qllcr~l'.

" n~s ~uas !1;randes oossibiliélades eco- '1\1:11S alto do que qualquel' tese
l1ômicns, Há o engenho. a arte e o Ih.la ~\ gasolina que hoje j'lrra do tur
I.nor .de tôda uma eqUIpe de té<:nico~ IJllÜO,,'U' lncc'Ssaatc lIe' tltlldos que
e operários b!"asileiros, que iniciando G'e~cenl e dq cataliz~tdor que sooe,
SI n1ontaç:rm em fevereIro dêstp ano, cm eO:Jtra corrente ne'sa Imponenr.e
l,'abnlhnam (lia e noite, ao sol e à tone tie craqueamento, M;IlS posí
c:.1Uva, ao calor dos (lins cmolarados til'O e concreto do que o debate en;;re
e ao frio dAS ma drug;adas úmIdas. opmiões, que se entrechocam e que se
rara que hoje possamos assistir it julgam j)Jrm[lOras d.. venlade e da
l' 'aliznção do fato, que, há menos de salvaçt· da pátri:r; e o combustl,,,1
I'Ul decênio, pnrece!a sonho irt'cah7A- que se recolhe no sopé destes_ "'ili~
1 ~l _ a produção dos combt1.5tlYels dros prateados e Que manha ll":tO
1 quldos no pis com capitais naCIQ- aCIonaI' ,as aiayancas, do pro~resso do
1J:úõ e com ~ente braSIleira, paIs. Aflrmaçao ma'lS cate;ol'lcas (la

;o inteligência da fôr\,u de "ontad~ e
MILAGRE DA TIÕCNICA do patriotismo da nossa [(ente está,

não nos ílore:os verbais em Que se
d~g;aál.,m os oponentes que querem
petróleo de qualquer forma e a qual·
quer pr.cço, e sim nestes titans de
aÇ(l, neste rendJll1nd" de tubulações
nestli multidão de equipamentos mll:!
tadcs por técnicos e operários naciü
nàis. Testemunho mais firme que
pode ser rccolhido de uma sadia co
operação estrangeira está inscriro n<l
projeto que cérebros experimenta:los
delinearam, nas insu'uções que téc
nicos e l>peradores t.l'al1smitirão à
nossa gente ávida de aprender wna.
técnica ainda sem tJ:adição entre nós.
Está relll'esentada nos complexos e
delicados equipamel1tos que a indús
tria de onU'as terras nos mandou
para aqui serem erguidos pdo nosso
braço. E não nos elogios desmesu
rados de Ulll lado e nos apodos de
magógicos de outro em relaçâo aque
les que venham conosco oolaool'al'
sinceramente, trazendo o calJedal de
sua experiência e os recursos, que um
estãgio eCllnó!nico mais avançado já
lhes proporcionou, dentro daquele 0.1'
cabouço que nossa maturid!1 de ,>011
tica. e económica haja traçado em
cada conJuntura.•
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metros de estrada. Jâ agora, tlG Te- 10Caçãó) - Salto da Divisa, Belo Ho- ~uer dizer, 08 preços 16 ]lIltIem obri~a~ées que c Con.,órcio n1':o re~ll-
lcvi~ão Tupi e atl'avés. de Jomais ~o rizontc". variar para cima, nunca pnra baixo, zar. pel'aJ1te o B~ncJ do Brasil.
T1io de Janeiro, Informa ao Pais: E ai relaciona tôdas as estradas. a de.~p(!jto de serem mais baratos os :f:ste contrate. como todos uql1ê'€;~
"Coi1srui, na veí'dade, 3.000 qu1l6me- Essas cláusulas terminam assim: materiais empre[;"ados na execução da referentes ao feliz Consórcio Ajax.
tl"IlS de estradas de automóvel". "lv; obras de pavimentação asfálti- obra! nunca foi putlicado em jorn·:,] a'I;"Jm

COln éste objetivo l pu.blicou edita.l cn. serão. executadas de acõl'do conl as. d' t ~ de ~nn2.s GeJ'a.is.mas foi divul~'2tlo
, especl'fl'caço-es pu,r" serviço dessa es- Mas tudG isso são nug'ns mn e CIO à cnsla do SI;.". patriótico d0S Depu-no "Minas Gerais". que é o órgão ofl- ~ 't· t-ato

elal do Estado. de 15 de maio de 1951, pécie. ora em vigor, no Departamen- oue vai acon
t

ecer comBesse cop.. , tados da TI D,N. ~ ;;:'aras ainâ:t Il.
to Nacional de Estradas de Rodagem: Como a cal' a que o anca o ereceu êSEe ir.~rivel m)ço quc é o Deput~do

~ qual diz o seguinte: . e os de construção elos trechos de es- AO consórcio Max não vincuhv:t ju- Carlos Horta.
"CQncolTência pública para o fi- rldicamente êsse Banco à obrlaaA;;o • C' . t "1 d J"nanciamento e execução de obras de tradas (terraplenagem e obras de . .' ." ,~ . I. r. al11'~ra vaI er nOdC a essa c "lI-

• al·te eO-I'cntes e especiais) _ sê-lo-fio Que Ajax aSSUll11a de fmancla.!' ,a ,suJa.Imvimentac1io asfálLiea e de construçao, . 1:Jr se ese e o con~orlQ S T ~ . N
de trechos de estradas cortStantes do de conformidade cornos respectivos o a, passam. m s fi ~ O r, ancrec.o eves _ t~~s ~úJl'

, projetos e especüicacões ·forneeid8s não pode. como se e,prrava. nn.n- tratos constam de rc;;istro pftbEco.
Plano Rodo irio Estadual'.. imediata. oU oportunamente pelo DER ciar os trabalhos. Entrto. que fez? O SR. JOSf~ BONIFACIO _ .3el.'
' Basta a ~!tIenta. O edital convoeava mediante recibo". Apelou para o Est:tdo.Jr~te, que, de Dês,~e verdadeiro cemitério de nublici~
firmas para realizar obras, estradas Eis o que a firma contratou p~ra ~ntem~o, concertara o ne~ócio. tratou d~de... V. Ex." tem raz(w: cónstam.
<ie automo,'el e o financiamento des- a execução. A Câmara vcrú que ela lor·o de ord.e~ar 80S Banco~ d,o, Es- Mas mcsmo llssim.,.
ar..s obras. Foram postas em concorrim- ná(l cumpriu qua~e nenhum dêsses ta?o, - Creolto Real. Hlpotecnr~o e O Sr. TaTlcredo NeVes -.E iigo
cia: llnanciamento e execução de três itens, salvo apenas um dêles: e. Mmelr,o ?a Produç~o ,-. que socOlre:- maLs a V. E):u; tôdas as vêzes qUe a
obras. Várias firmas compareceram. a despeito disso não se rescindiu o S~_I11 a Ílrma n.a Immencla de r~o Asscrrpléii1. Le~islntiva do Estado lJe
éenu'e elas um grupo denominado contrato. Muito' ao conLrário, o Go- nao poder .contlt:ua,r ~ obra..., E 01:- Min:>..•. Cc~ais sIJ1icitou ao GOI'êl'llo e~
Consórcio Alax, que encampan -nu- vérno comparece na praca e lhe can- nece~ o n.llmerárlo mdlsllens~, el oam chrp.'lme.1tcs f6bJ'e esta transaciío.
ll1erosa.~ firmas mineiras. D e v i a m segue um. financiamentó colossal nOi contmuaçao, d9' traball1~s. Mnq tud·, foram êle,q prostados da maneira mais
lIpresentar esslUl firmM. dentro vários Banco do Brasil. numa época em que' tem o s~u 1:011 te. Ta mb3~ os ba: ~os, p<Jl'menoriz:1da.
documentos, uma carta de bancos de ningUém levanta"a cUnhejro. nem o do ~ov·erno não :1g'll~ntal~m, pOlo.le O SR. JOSÉ BONIFACIO _ Abso
7,01óri9 idoneidade. esclarecendo. que podero.'o Estado de São Paulo, efetl~alllPnte SI •quanha el a de melo. lutamente. Não é exata a afirmacão
lI~eguravam o finànciamentCl da fira. A cláusula I}. que tambóm rnere- mll~.(l de cruzeIros, QUe acont;eceu a de. V, Ex.". !l:sie.s esclarecimentos t')-
ltla vitoriosa na concorrência. Uma . • - e~a altu~a? O Go'rêrno neste 1l1stan- t rl
O··l~.- "pre-e-tou carta de um Banco ce consideração - s§.o os dois nrtl- te' prec'.o· 'qu"ndo de•.éria d'ze" se a ld'am pres a os clelloLs de lul·.a titiln:c''l.
~.w u "u gos mais importantes _ diz o se-, ..,. -i. f" ';...., e C!uase briga uessoal. de clP.scompo~.

Mmeiro. dizendo que garantia a exe- guinte: .. firma nãO llod a man;.,at o a o~.la turr,s intermináveis ao Govêrno. ele
tução da obra até um total de nA contratante financiará e exe- como r..ontratnra .. o con.l~t. est~~~ ameaca~ de e~:'io popu!:1r, ~ó a~sjm
cr~ 750,000.000,00. O Banco do Co- cu,taJ;." obras na. lmportãnc~a de .50e rescindido lG ae~~~:tu~~rl~au~o~êrno. OG?Y,êrno a~~deu. porque. não tin IH
mfÓreio S. A.• se não me engano e ulllhoes de eruzell'os. Essa lmuortan- l1;ar a ~u 'R!' d Joneiro rememo. ASSIm mesmo e~seR rloi~
~sundo Informações do Deputado cia _ atente ll. Câmara - não ven' longe ~ dU~~. ~1~:CO d~ Ji;'asilem- cou':-atcs nunca foram publicados n<>lÇ
Guilhermlno de Oliveirn,... cerá. juros· e sel'-lhe-á paga pelo e ~ot~egtl dt 242 milh5e.1 de' cruzei- OoverM. o Que e~tã t)U]'lj~o~o no d'~,

O Sr. GuilhtTmitlo de Oliveira - DER - quer dizer. o Departa!!'ento ~~s l~~ e:sa firma, d~ndo eomo o:a- CIl1:!:'J d:. .D_e~utadoCaíl(l~ ~arta ~iil
Pl'orfc~~~e~~~ BONIFACI9 _ ,., le Estradas de Rodagem do Est·a- ~u~t& não o seu créclito _ l)Qroue dUa~ cebdoes oup pIe prÓ"l'lO o>"c'"

j do., . d" . d nt c,nvêrno de -Minas l)q~"ndo d~ seu bQIso, M cartór;c
ofereceu uma carta ao c<>nsórcio A ax, ... ,. no prazo de oito anos. em 32 Ges?",.a<;~ .~m~eme ~édito em nar"te ai- nesse cemitério a qUe V. E.,:." se re-
oec;arRndo que 1l1e dava. assistência prestações trimestrais .e iguais de 15 ~~sm:s a eota cor-~soondente nif' f<ore.
tinnl\leir:t. milhões. 620 mi~ CI·UZCll'OS. cada uma, F d Rodoviário Nacional! 1\ndaram O ~r. Tancredo NelJeS - A.~ mJnll-

Em face do art. 264 do Código CO- fi,canelo entendIdo que. o pra~o de un oi dizendo à b6cá peo'uen~. e t.as d8"2q cnntr!'to~ fnra'U cn'1.;ri~-r<_
mercial. que diZ o seguinte: alto. anos .será~ontado a p.ar~r ~ da ~~tr\a tribuna mesmo. que 'a firma d,M pelo ('onserto Estadual RodoV:á.

"As cartas que não abrir~m.crédi~o da, ta da a,,:a~laçao que .se flZel, ; me· realizara uma opCl'acão no"ms.l; teria no. ",
pecunh'trio com detenmnaçao do ma· d.ante reqwslto da eontlatante,q.la~- dad ..em caur.ão o contrnto oue fir- .0 ~,~, ~OSÉ EONIFACIO -Tam.
::timo. l'resumem-se mel'a~ cartlis de do já houver serviços e.xecutados lXjUl- ~ .. Estado 1st'; é a contrato bem Tlao e boato.
~e<:omendação, sem a responsabilidade v~lentes ao valo~ .de uma. prestação ~al;n5°~illiões de' erti7eiros .o;ervirla " O Sr. T~ncreG'o Neves _ Lá, sofre
"e quem as escreveu", desde logo se trunestral. ou a JUIZO d.o D~R. a par: para garantir a ooerac<\o QU~ o Con- ;,~!11" a maIS ~."':pl~ disel1s~ã~. f<l.ram
ronbia que nenhuma responsabilidade til' da data da medlçao p"rcial de ó i t\. x acertara eom o Banco do •.lte.~cos. modlfleados e o C',,",vemo
(':>se Banco teria no negócio. Foi o finitiva, que se fará a pedido da s re o,' Ja romeiro atendeu às rp.ivinri'''f-lcôCS do
CJue sucedeu: a fU'IIla ganha a concor- contratante. desde que parte dos ser- Brasil. - . .. _ Ccn~clho EBt~du:ll.P.?rlovj,\,rjo.
l'éllcla e. em segUida, foi Ia\Tado o, viços executados em cada etapa de Sr. PreSidente, é uma mlstJfl~qÇaO O SR. JOSll: BONIFACIO _ m
~Oll':rato, que nunca o Governo de Mi- obra atinja aquêle valor. Fica enten- ês~e arg'umento. noroue. em verdad~. enO'ano de V. Ex..
:nas publlcou; que náo está. registrado cUdo, ainda. _ que o pagamento de o Fundo Rodoviál'io ~aclonal não f1- No seu discur,:o ant~rior. V. ~ .•
110 Tribunal de Contas do Estado; que cada prestaçao s6 será feito se, na cou vinculado 'ao . prImitivo contrato afirmou'uma lnv~rdade e bi eorrobo
:não mereceu aprovação do Consel,!lo ocasião. jâ houver ser;icos de valor i1e 500 .milhões ?e cruzeiros que arado, nOUka lm',rdade enorme, 1elo
Rodoviário Nacional e que só "e~o à corresllonden~ou SUperior e qU~ _o c<>ns.6rclo Aja", fmnoll co., _o Estado. Deputado Saturn'no Braga. A esta a!
luz. graças à tenacidade, ao esforçO, pr;gamento nao .efetuado pela r:l;zao Alem do mais. as obrilrnçoes novas. tura. estou autor·z3dc ~. dec1q~3r Que
fi. energia. à combatividade d.:ls Depu· aCima, .o;ê-Io·á, tao logo haja sernços surgidas entre.o consórclp Ajax e o ambos faltaramil. verdade e \'OU 01'0-
rodos da UDN com U&ento na AlISem- correspondentes" seu valor"., Banco do BraSIl, são mUito maiores vá-lo,. -
bléia Legislativa. de Mlna8. Entlo, do QUer diZer. a obra. fal contntada do que as obrig-a.ções d~quele com o O Sr. Tancredo Neves _ ReJ}ilo a
discurso do Deputado Carlos Horta., por 500 milhões de c.ruzeiros: a fir- Departamento d~ .Estradas, no con- acusação de V. Ex'. declarnndo 'lHe
Jlder da U .D.N., constam as certi- ma se propOs - po~qLle contlatou - trato de 500 mllhoes. E en~uanto o tudo quanto falei da tribullQ tam'xlm
dões dos· dois contratos. Esaaa· certi- a executá-Ia e a fmanclâ-la. MM, consórCio Ajax, pelo primitivo co~- pOSEi' provar aVo Ex," documr.ntada_

~ dôes estão publicadall no "Diário da firma felLz, IOgrou~ inclusão da cláu- trato, realizado CJm o EstqdC' de MI- mente. V, Ex.' vai mostrar uma.'~r
.Assembléia." que saiu juntamente com sula. 15 assim redigida: nas, estava obrlfl:ado a financlar a tidão _do Conselho Nacional RodoviA.
o "Minas Gerais" orgáO oficial do "A revisão da tabela far-se-á. ~e~. obra até 500 milhões, sem reeeber um rio, que não examinou o contrato'
Governo no dia 25 de outuaro de de que os fatôres de sua composlça.o ceitll de juros, o novo ~ontrato. eg- ~as: ('01 vel'dade, o expediente res'lec:
1952. '. (material. mão de obra e leis soeiais) tabelecido entre, o Consorcio Aiax e tlvo está no Departamento Nacional

A c1áusu1a p,linelra dêsse contrato prodU2em acrúclmOll (lU decrésCImOS o Banco do Brasil, co~ a ~arantla <;0 de Estl'adas de Rodagem correndo
~ diz o seguinte:.- . ' sôbre 05 precos unitários, correspon- Fundo Rodoviãrlo NaCional. cota 011- trami';ação burOCrática, sé ainda não

"Vide diario da Assembléia Leg1s· dentes a cada natureza de trabalho neira. estabelece juros. multas, dCo- chegou aOC'Jnselho Nacional Rod'l
latlva de "5-10-52 _ letra a. ou serviço. superior a 10%. tomando· missões e uma série de outras es- vi{trio, culpa -não cabe ao Govêrno d;

• ~ como base a tabela \'igorante, res- pesas que os Bancos co.stull'am co· MinM, mas à burocracia doDNER
PRIMEIRA - Serão executadas nas peitados sell.! respectivos coeficientes. brar. E o Govêrllo do EstadO" vale O SR. JOSÉ BONIFACIO _ '

elltl'adas .Indicadas na presente cláu- Para esta revisão tomar-5e-do os pre- dizer. o Fundo RodoviárIo Nac.onal. Ex." informou ao povo e informou V.
~Ia e as outras que forem deterlni- ços da praça de Belo Horizonte, se· cota mineira, por tudo isso se res- rado. incluindo a opinião llúbliea TJ~
r.adas pelo DER, tôdas constantes do llUndo os, quais ·fol ~alcu~'lda a taOO- pon.sabilizou. . "~lá~lo do Congresso NaelonaÍ'; !dO
Plano Rodoviário Estadual, asseguin- la atualn}ente em ~lgor. - O Sr. Tancredo Neves _ Permita V. dIa 4 de ~ezembro de 1954. lê-se a se.
te:! obras: a) até dois milhões de me· Por essac1âusula verifica-se que sO ~." um esclarecimento, O eontrato gU!l1te aflrm:tção de V. Ex.":
1.1'08. quadrados (2.000.000 m2) de material, mAo de obra, leis soelais de- feito entre o Consór~lG-- Alax e o O qUe eXlSt~ no contrato feJto ~11.
provlmentaçlio asfáltica, tipo (trata- terminassem o abaixamento do custo Banco do Brasil em nada alterou a tre o Gru;Jil AJU e o Banco do Bra
mento superficial asfaltltico, espes- da obrã, naturalmente teria de dl- poslçfi.o do Estado, quanto ao seuprl~ sll é uma das· operações mais lícitas.
lrura de 1 polegada (2,5cm) s6bre base minuir tâmbém o valor dos preços mit;vo contrato. tanto que, na ch'!'l- mais segUras e mais honestas de
d~ macadam hidrAulico ou estabiliZa- estabelecidos na tabela. Mas a-firma sub de jUros, Introduzida no convê- quantM já se realiZaram no Brasil, A
çao granulométrica, na. EStrada Pedro e olJ Govêmo tlveram o cuidado de nlo. ~ntre o Con.sórclo.Ajax e o Banr.o minut.a ~sse ~ontrato foi examin~da
Leopoldo (estaca 85D da atual locação enxertar a chl.usula ·14 nssim rea!gi- do:Brasn êsses onus correm pOr c<lnta. pelos órgaos flScaliz!ldores .não anenas
- Curvelo) é b) até dois milhões de_ da: . única e' exclusivamente, do pri~eiro. o Del'r.rt~ment.o Estadual de Estrad~1
metros quadrados <2.000.00 m2) de pa- "Para fins de 'pagamento das obras, O Estado nêss!' entendimento ent.re de Rodagel)1. mas tAmbém o ConSelho
vimentaçâo tipo "macadam betumlno- exceto das' de pavlmentaçfi.o asfâltlca, .o.mbos, sÓ comparece para as.!le:>u~l1r Nacional de .Estrada.ci de ROdaltem" eé
so", espessura. de 2 'polegadas (15 em), serão considerados o.s,pr~os ·da tabe- ao Banco) do Brasil as ImportânCias pelosco~tenclosos do Estado de Minll4 .
5Õbre base de mncadam hidráulico ou la vigente' por ocaslllo da :medlçAo de <!ue o Consórcio fôr credor, com- e do) ~Co do Brasil.
estabil1zaçllo granulométrlca, na· D· parcial definitiva da etapa executa- p1'<>V~damente, mediantI!!' oseert1f1ca. De0UVlll a Câmara a declaraQll.o do sr
trnda Pedro Leopoldo '<estaca &50 ela da n~o podendo ~sses preços de elte- dos comprobatórios !Ie execuçll.o de Plutlldo TQncredo Neves. sell'undo à
atual locação) - Curvelo; e) até trlil- caçlO diz o.s llreço.s de execuçfi.o de servi.ços. .. . qua, o DeDartamento Nacional de l!:ll.
t.a milhões de metros cúbicos •••••••. pavi!1Íentàçfi.o asfâ1tlca serAo OI cons- ·0, SR. JO~ 1I0NIFACIO - V. tral4as de Rodagem. Jamais ~xaminoll
30,000;000 013) de terraplenagem, m- tantes da! tabelas em vigor, nesta Ex.- gosta de turbr.r meus discursos. o c(lntrato. !l o I)eputadosaturntno
e1uslve serviços preparatórios e· com- data ·-Do· Departllmento Nacional· de Fique IlIlbendo, de8CIe J6. que estou Bfrtaga, lépido, ligeiro, secunda li UI_
plemcntares,bem como tôdas u·obral JIlIItradas de Rodagem (tabela· aprova- de ncõrdo com V. Ex.-. ! verdade o 8e"iva: ..
de arte correspondentes <obrae de Irte da JlC:lo Conselho Executivo do DNER(' I1Uel\f1rm~.- Cor,flr~~ndo IIpalavr81 de ..V.
correntes e especlala) nas eetradas de 211-S-1949. e tabelac,onatnnte do Tooavla, o atado é reapons6vel na- !:x••, tenho a acrélcentara1nda- que,
Pedro Leopoldo'-<eetac" 850 da atual PlDCellO ~U36.IO. CB.. do DNER).- lu multas, Juros e t6daa til demall em virtude deBIA concorrêncll. foi 11•.. '" " . . "... "
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i1nadr. um cUl:trato de financlamcnto, I honra, que o expediente foi Sllbmetido . jt.:st!ça: não SC/U homem nue f l'~ à '
csl.ll.·'onando-5í' uma parcela da co~a. a cel1lj)o, à apreciação C:J D~parca. ,>alavra ell1}Jcllhada. ." a VI: E' o Govêrno do Estado de Minai
que cabe ao Rstado de Minas Ger'lis! filemo Nacional de Estrac!as de Roda. O GeraIs, atravé. do Depal'tamenco

SR. JOSl:: BONIFACIO ..,.. Faço quem tá f 1 lino· rateio do Fundo Rodovial·lO. E leia gens e se ainou não cllegoLl ao Con- os m~üs calo1"osos votos, e. sincera- es a au o.
'laLlção d~ssa cota. essa concorrêncLa, ""'lho, a ct;!pa n<lo cabe ao Oov&l'no ti .. ·· .e, aílld~ outorg·a ao Eanco Poc!(l.
~ êsse con:r.:l.lo fOI'Um examinados IJe.O cie Minas. - m~ll e o lU'oC umo, para que V. Ex." res l)'revogavels para rec·eber, p' ••al

eXIba ao Pais I sses dOCUmentos. Mas b ~
Cons; ,hc Rodoviário Nacional, do De- O s ..~. JOSE BON"~ \CIO - Vossa então. o ~e~mentido já. llão será di~ recl. o e aar qUitaçá,o até completAi
pll.r~amento Naciunal de Estradas ce Excelimcia al;lda lU:lis " afunda nesse dgido a mim, e sim ao próprio De- llquldação lias l'csponsabUidadea d1
Roda"em. ~ue é a or"anlzario má~i. mal'. V. EX," subm·~l·ge ae3Se ocean~ pal'Zamellto Nacional de Estradas de Creditada".
l1'a 'lu. c;u':e"\ntellde ~s serviços rodJ- porque, em seu discw',o, não afirmou Rodagem e ao Conselho Rodoviário Observe a Câmara: aqui não se fala
v"iãí ios ~o B!·a~i1. e meretetl. pOl' pal·:.~ que foi submetido à delibel'ação elo Nl~ciol1al. apenas em que.~tão de serviço, m~
do Cnn~~lho Rodoviário Nacinnal, a Departamento de E; traelas de Rodl- O SI'. Tancredo Neves _ Se o Con- a·bran~e tôdas ·as respons:.bilidades di
(1.oro'laç:íJ da concorr~ncla e do ~on-I gem,mcs, - e aqui rstá - do Con· selho Rodoviário Naclcnal fcn:neceu a creditado. e s·cgue: "as cotas do mesm~
trato". oeJllo NNacional Ro~ovlàrio. V. E...... essa certidão, foi muito pre- DER no I;'undn Rodoviârio Nacional

O Conselho Rodoviárto Nacio:1al O.,r. Taneredo Neves - E foi cl11itado, pois d-everia t.er-se celtífi- apllcantlo-as oportunamente no aten.
forneceu-me esta surpreendente CJr- Es(:l. na fase de exame por parte do cado primeiro se existia no Depal'la- dllnento das obl'igaçoes assumidas p<!la
tidão' Departamento. O Ccnselho só exam!- munto qualquer Oütl'O expediente re- mesma Creditada e não satisfeitas na

,,'Em cumprImento ao despacho ~xa- nau o eoncl~ato depois que o Depar. latlvo 0.0 asslmto. c!>oca PrOprla e ent·\·egrndo ao D. R"
md.. no requcl'imento do Exmo. .'>1'. t~mento o fez. Çl contrato foi subme- O SR. JOSÉ BONIFACIO _ Mas, afinai, o saldo porVentura verifIcMo·:
Der;utado Jooé Bonifácio Lafayette tie tldo. a apl'eelaçao do Con:dho. Es- Sr.· PresWente, esta parte do entre- . Vamos cxamlnar esta cláusula, qu«
.Andi·ade Ip'otocol0 n.' 298, '\êste senclal e que o Con~elho EstadUal do vel'o ia ser suscitada no fim. Foi o e justamente a parte flmdamental Q~
CRNl visando n. ser declarado: Departamento de E.:tr~das de Roda- nobre Deputa(/(., que se precipitou. contrato. Sôbre ela é que o Conseih~

1.' -- se fOI ·oresente a êste conse· gem .exammou to~os esses contracos, Não desejo sair do motivo que me Rodovlarlo mineiro deveria pronuIl.
lho par« dOor~ êle deliberar, o con~l'a_exammou.os e.'l[" tôdas~s suas cláu- trouxe à tribuna. Quero continuar a ciar-se, como se pronunciou, mas dano
to dPo f!r.anciamento e execução :'e l>ulas e. lhes c:eu a maIs ampla pu· examinar o contrato, Depois ana11. do-lhe redarão diversa. OGovêrna
obras de paVimentação asfáltica. e de . pIa pubhcldad·~. saremos mais outra aflrmaçáo do abandonou a redação proposta pe~
construcão de trechos de estradas tio O SR. PRESIDENTE - O tempo Dr-putado Tancredo Neves que náo Conselho Rodoviário Estadual e el1.
Plapo Rodç.V!ário Estadual de Mlo:lS ~e.v. EX.~, for delegação do lideI' do c01'l'Csponde à realidade do fato. xertou a cláusudaque beneficia a fir.
Gel'?is, celebrado entre o Depart.'l- . aI tido, Cl.t ~ fln~al' .. ComI), entre· Cemo dizia. o segundo ccntrato, Isto ma. DIZ, ent!l.o, - está aqUi _ qUe 11
mento de Estradas de Rodagem ,I~ ta~to, é o pl}meao orador iOSCI"ltO é. o cO:1tl'ato firmaeo entre o Can- Govêrno responde pelas responsabili.
:Minas Gcr~is e as firmas Ajale C. ~aI~~x~~:;çao ~~spal, l<,0ntinUal'á s<Srclo Ajax, _ a pertido do Govêmo dades assumidas pelo Consórcio. 1MQ
Rahelio. Bar"'JSa Melo, Scarr.elU LIda., .'0 SR JOS]1;alo~i~ÀCIO d'" Minas, preconizado pelo Qcvêrno quer diZer que. dentro dessas respun.
Con.~t·ut~l'a de Estradas LIda., Cons· informai. a V EJc' D- Devo de Minas - e o Banco do Brasil, sabilldades, cabem nbo apenas o prm
trutor'l Andrade e Outtlerrez e Elm· Llcu L It • t 'b' quei o eputado' pFl"a levantamento dê·sses 242 IniIMes clpal, mas também ()6 Juro.s, também
prêsll NacloMl de Construções Genis 'explll'c~~ão\:.sso:r ~~l ce~~~'it~ para d 1" crt'~~iros destinados à firma Que a multa, tam~m lIli omissõea, Ela por
Ltda .. contrato ésse firmado em 31 O SR PRESIDENTE P vez. d 'via flnal1clar a obra - e que a~ora que Informei Que o contrato Inicial
de 1ulho de 1951. pllcação' pes;ool ue - r a ex- p~ssa de flnanc\a~Clra a financiada entre o Consórcio Ajax e O GovérllU

2.·. - se a concorrênclac.aberta I'elo V. Ex.- é o'prlm~lro ~~~J;: a:sc:Ji~O ll~lo ·Estado de Minas - éssa contrato do Estado nllCl era Igual e não podia
Governo de Minas Gerais, convocan· E o Deputado Licurgo Leite·· . e··tabelece o orazo de cito anos. ser caucionado para garantir &se CO\l..
do Interessados para a realização rla (;'0 já lhe cedeu a vez v''; :egull. N'lnca se viu o Banco do Brasil abrir trato. porque êle é mais amplo, malJi
oQra no dia 4 de julho de 1951, igual. tlliua com a oalavra' . x. con- cl'Mlto a tão largo p1'9oO para uma largo, ·mais protetor; é um~ "marme-
me~te foi submetida a êste Conse· O SR. JOsJj] BONrF'ACIO _ Grato Ct·:tid~de partlcll1:'1r. Mas nlío .flca Iada",
lho.. fi. V, Ex.", SI'. Presidente e ao De _ aI. O nue sU1'nr!'!'nde nisso tud(l é O S·T d

3." - se o cClntrato de abertura de tado Licur"Cl Leite ., pu l111e ° 'Estad.o onarcoo aqui como fia' r. ancre li Neves - Sr. Depu-
édlt fi d t B ll .. 'i. I 1 Q fI tado José Bonifl1.cio, há. trêS anos Daer o rma o en re o anco o ora· Para miin SI' Presidente ~ pe d~r do tlm nart cu a1'. ue rma. elt· b Uh t ligi~'

lU S. A. e a Sociedade Ajax Ltda.., 1'1050 Insistir' no ~ssunto, ma! a Na: tnnn'lnàrlamente feliz. essa! Nós, r in ea cO.'1'e on...·ios de V. Ex."
firmado em 7 d.e eutubro de 1952, pm ção não podé ser ludibri:'\da um ins- ql1sndo "queremoS dinheiro do Banco,. repação. O Governador do Estado,

, Que ° Estado de Minas Gerais, atra· tante, o povo não pode ser enganado v~mos Imo10rar, al!l:uns de nós um c~':i~o.a~C08::e~:llL~: ~:r:-~.
'rés de sau Departll.mento de Estradas, um minuto.· • lt'-a1. um ·endOs~o. um ll'ara1'lte; uma atendendo t:: críticas levantadaa Dá.
(lI!. com~ garantia o Fundo ~doVlárIO Tenho pelo Dellutado Tancredo Ne. fhnca. Para0 Cons6rclo AlalC. ah' Assembléia, mandou "eritlcar o que
Nacional, foi submetido a te Con· ves a maior simpatia e a malspro- lEio n§o! E' o nr6nrlo Gonvêmo que havia de.verdade no taAo. E o que
lIelhn para sôhre- êle deliberar. funda admiração... ccnC"de nf:nanclamento e entrega o ..

Certifico, em respOSta aos trêS Ite!lll O Sr. TancreóJ Neves _ Saiba F'tndo Rod~·vIÁrlo N:'Il!lona1. compro· se verificou fot. o seguinte: JaI. naquela
em cnsa, qUe os assuntos dos mesmlls V. Ex." que lhe pago na mesma l1"~tPl'\do atp '9~O t.bdM I\S ebrllS de ocasllío, o Banco do BraaU pagava 10
náo foram submetidos ao· Conselho moeda. "!1cão do 'F.st'ldo ee 'MInas Gerais. Consórcio Ajax tão s6 e ímlcamente·

Ipara sôbr~êles'deliberar. La"t.ei, para OBR. JOSe BONIFACIo .;... Prrnue o Funil" Rodoviário ·está em· a importlLncla correspondente iI.oa eeua
Iconstl'i.r. a presente eertidão, que vai mas _ e ai é qUe V. Ex." não va1 prnbqdo "'tê 19M. crédltoa para com o EIItado e liberava.
I por mim assinada, no dia sete do "lês pagar na mesma moeda _ entre li o. Sr. Tcr;"crpr!o r<elJeS _ Sr. 'Depu· o restante li favor do Departamento
de dezembro de mU novecentoe e eln· sua palavra e a certidão oficial meu tRdo Jo.!'l! BonifáciO antes que Vosoa Estadual de Estrad.aa de Rodagem,
Quenta e quat!o. coração balança. . . EYcel~ncla n_sse a outro l'onto de dando llS61m ao contrato B Interpre-
G~1son de Palva Silva - Chefe <la O Sr. Tancredo Neves· _ Compro- ~1.1a disserta·clío. permita-me um. e~· tação que estava na mente das parta.

S,ecretarla do COlUlelllo RodoviárIa metCl-me a .trazer, na primeira opor- c1a1'l'!clment,o.Jâ tive opprtunldade de Quer dizer: o Banco do 'Braall rece!)e
Nacional. tunidade, a prova de que o Govêrno .mpo,l.rar, d~a tribuna, que no con· do Orupo Ajax aquelaa C9tas COrrs-

Visto: Jerônimo Monteiro (vlce·llre- de Mlna~, no momento azado, sub. tnto eTltre l) COM6rcl0 Ajax e li pondentesaos certificados cômproba..
Ildente) - (FIrma reconhecida no meteu ao exame d" Conselho Rodo- B.1neo C!o Brasil e o Ji1stado auarece tórios de expcução de serviço. Tudo o
Taballil.o HUl!'o Ramos)". VIário Nacional tôdas as transações ar>enas como Interveniente. tlio 80- maIs pert"llll! ao Estado de MJnaB

sr. presidente, .para defender uma com o Consórcio Max. '1"entp. psra a~e~urar ao Banco do Gerais, pelo seu Departamento.
tousa désse. tipo. recorreu a Uma O SR. JOSe BONIFAr.IO _ Não '9"e~n oue as cotas de sua nrestacllo O SR, JOSIi: BONrF'Acro ... Sr.
afirmação Inverldica. Estou aQui. re- deblatere, senão V. Ele." afunda mais. d~ débito nara cem o Con~()rclo "'1911:, Presidente, de boas lnten..oea _ dlz
1l'etlndo palavras textuais do Senhor Não é essa " c:ertWã.o que a NaçAo en vez d~ ser nu:as a êle. ~tado o adA~1o p""ular _ o 1nIerno A

Deputado Tancredo Neves, que me exige de V. Ex.", mas aouela com- llel'30 ·pa!!'ls ao Banco elo Bra!lt\. ao h aa -.. ...
qulsesmagar com seu discurso. Exibo probat6l'Ia de que o Conselho Rodo- m~~"lO temoo oue· i'll!ltltulu o B~nco ceio.,. O que se diz,. e eaw' Dem
a prova e s6 aceito contradita me- vlârlo Nacional aprovou o contrato dn Brasil seu nrncurador· nara rece· claro. é que o Govémo responde pelas
eiante prova l'lual. Mas nli.o fica ai Esta é a que a Nação quer. Fixemos btr. na reuart.lclio comuetente. 1\8 responsabl1ldades da firma. - JUras,'
..penas.!L falsidade com oue se quis en- bem êste nO'llto, para. que. amanhã. cCltM 9 nue tlTlba direito 1\0'1 F'undo mora, comissOea, principal~ tudo. en·
,·.,lvcr a Questão, e iludir o povo bl'll.- não se deturpem as minhas. pala· ~ntri~vlé;lo. e lIbe[ando ~m fador ib f~as, Sr. Presidente ,eu t1tsBe e re
'ilel1'o. ° Pais, a Càma;':1, e a Naçlío vras. A Nação quer saber, como ,~ a o . udo tluan

6
o

l
exc. esse o pa· afirmo', o "An-lllO "'-Aovlário "o

IlrasUeira. . . V. ,Ex.- afirmou no seu discurso se erernento ao r:ons rc o Max. E' o Rue .......~..........
O Sr. Tancredo Neves .... V. Ex.- o CClnselho Rodoviário Nacional 'ha. está no ccntrato. na sua s'mnllcllh· Estado não aprovou essa cláusula, co·

ll11resenta. uma certidão d~ cuja au" via :'I Tlrov" do o contrato. de. e. nue não llelmlte· qualouer d'!· ma lnexatainente aqui lIe declara, E
t·mtlcldade não pO!lSO duvidar, mas n OSr, Tancredo Neves _ V • Ex." t"rn~ '1\0.- t~tl pouco outra intepreta'- vou prova·lo,
"'~dade - e aqui empenho minha leia o meu discurso, Afirmei que o ç~" 1""t9s'ot_. • Na Ata da 21," reunIllo extraord1na·
I:'~lavra de honra- ê a seguinte: êsse ltove'rno de Minas submeteu A deU. O SR. ,TOS€ BONIF'AOtO - Ahl ria. do Conselho Roãoviárlo do Estallo
~'ntrat.o foi submetIdo ao exame l!.'o beraclío do ·Conselho RCldoviárlo Na. ~? Pol~ e'1tão ouca· a leitura da clãll· de Minas Gerais, realIZada aOlS 39 dIlUI
I'ep"rtamento ·Naclonal de Estradas clona1 t6das as trailsações _ é o que Rula 15 do contrato firmado .entre ° de setembro de 1952, na sala do Edi.
(!i lil.oda'lem. O Departamento já or.onsta lib meu dlscurso- e subme. Cc·".t\rclo Alnx e o Banco.do Brasil: f1elo da Secretaria de Viação, ata edtli
~'(amlnou. TodCl!l os pareceres foram. teu·as através' do Departamento, por- "Minns GErnis. D!árlo da AlI8em- iMerta no dlBcurso do Ueputado Doi
fo:voráveis· e, se .ês.se eX'Pedlentealnda que o govêrno do Estado se entende bHla. ~ábado, 25·10·52. Insp~to por tadual Carlo.s aorta, publicado no
1'\0 cbo",nu 90- COl'selho Nacional nAo com o Conselho, Que é 6rgão do ce:'t1rtã<l no dlscu.rso da De"utMo "Mina~ Gerais", de 10 de deZembrCl
!'tldoviárlo. a culpa não· cabe ao 00- :Departamento, mas com o próprio Cnrlos Horta C1âl'sula 1:5 - O· De· de 19S2, consta· o que tol a.pron<4o
"h'no de. Minas, que fê1 o que lhe Denart",ment(l,. que é R entIdade. llartamento de Estradllll de Q.or:la~f.'m pelo Conselho. - .

•cl'lmlletla llem tempo, mas ao pró- O SR. JOSI!: BONIFACIo _ Essa ele MInas Gerais .. , _. Vale. !!Izer·o - Atente !)em a Cãmara na eacll.ll1tJ.
:1"'10 ~(ln~ ..lhn, devido àS suas pr6nrlu "candldat~l'a vai mall Quando se Gnvêrno .. ,· - representadol'or sell teaçlío· que se. féz, na burla, entlm:
~ificuldaC"·1l1)UrocrAtlca8.Mais. ainda: exibO! cont.rll ela um documento, pre. Diretor Geral, En~enhelro,João J;i1io "O Departamentod·e Estradas e de
fr.se cont.rat,n n§o estava sUlelto ao tende-se i1Idt.;lo com palavras, aono· T~c<'b, devidamente autorlzadopor acôrdo com os ~us têrmos: e alMa,
e-<ame do Cooselho NacIonal Rodo- raso é verdae-e, oorém .ôcas. ato elo Conselho Rodovllrlo, aprovado olltorga ao Banco poderes ·parllo reee.
vlirlo. Somente por ellcl'l1nulo 000· O Sr. Tancredo r<eves ... Sr. Depu. oe/' Exmo Sr. Governador .do 'EstRdo bel' suas cotaa dO-FUndo· ROdovtarlo
vêrnode Minas. o submeteu a .eu tado José Bonlfaclo. eu nl\opodla de Minas Gerais ... _ firma o ·prfl. Nacional. pa.arrec1bQs e dar quita.
ex~me. Nãn ·1'lreelsavll fa,,ê·lo, pre\'er que V. Ex." traria hoje essa ~enh conlrato, der.larando.ae elente e çlo. poderes 6Baea irrevOSf.vets nt~

I O SR. ·JOst BONtF~Cl0 - Se Gertldlío, Do contrArio, tieria·o cul. de·l\cÔrdo com os'seua.têrmos.;," completa.lIquldac;ão 4aB.résponBabl11.
'1110 estQVA. ""or qu& V. Ex." afirmou dado de também .lI.rmar-me de do. Estd.ouvindo, Deputado Tancredo dades da creditada, desde que' deaRI
e Mn+rãMo' . cumentos oue corroborassem asml. Neves'. - . .. completa lIqul4açlo a .Credlta4a alnd.

o Sr. Tancredll Nt'lJes -""tou dl- "has A·~ertlvas. V,Ex.- me eonhece ~ ...declarandll.u ciente 'e de ac~rdo tenha preataçllotrlmeatral r. ~eccbeJ
.......n .mnenbando minha palavra ISe hA muitos anos e hA de fazér·m~ clom os leUS têrf:1lOl, ••" do me.smo DElR. Aa ~, IUDI te(
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re<:ebidns, serão logo entregues ao DER tuação, com essa ~lá'lsula, () :Banoo Democrâtlca Nacional, a Imprensll r O SR, JOSJ;:'BONIFACIO - V Ex,"
pelo Banco, podendo és te, entreêalltu, do Brasil. porém, psperto como o os homens independentes do Conse· afirmou que tinha havido aprov;;,;io.
[ie<luzir de qualquer delas a l;l.pür- Sr, Jaffet, ~ue era seu presidente, viu lho Rodoviário. Não houve. ,
tã.ncia necessária para liqulaal' p,'cs- que judicialmente o Banco estava a O Sr. Gu.i17wl'mino de Oliveira - O Sr. saturnino Braga - O pro·
lações trimestrais que o DER porv'cn- descoberto e tratou logo de. com o V. Ex,' me permite um aparte? ceESO esta em tl'alllita~ão e tem li
lura haja deixado de pagar na ~p<)ca Diretor do Departamento, redis'ir ou- O SR, JOSÉ BONIFACIO ..., Pe· n," 11.061-51.
própria, à Cr€ditada". tra cláusula que ~atisfizesse o Con- diria que não me aparteasse. EstlJU O SR, JOSÉ EDNIFACIO - O

Assim, entre o que foi aprovll~o pejo selho Rodoviário, c f&z um aditamento com meu tempo a terminal'. Além reu não é V, Ex,". 1;;' o Gover
Conselho Rodoviário Estadual - e que não consta da mesma data do disso V. V. Ex." vão dizer que estou nador,
era' oondição sme qua non para i\ val!- contrato: é bem posterior, recortes de jornais, como se hoje não O Sr. saturnino Braga - O Go-
dade do contrato - e o que está no O Sr, Tancredo Neves - tsse Rdi· se dc.~se importância aos lOl'l1Ris. vernador 'nâo é réu, porque cumpriu
contrato, há grande dif€rença. Pelo tamento não foi _feito por inlciativa O Sr. Guilhermino de Oliveira - a sua ob:'ig::.ção, su'cmet~r.:o a0 Dc·
flue foi aprovado pelo Conselho Rodo- do Banco do Brasil. como V. Ex." Pretendia dizer a V. Ex." coisa di(e. partame!lto a operação. A él~ não
viário Estadual. o Banco recebl~ as está dizendo, mas pOr determinação rente.' Infelizmente, V. Ex," não' cabe a culpa da náo aprovação.
ootas do Fundo Rodoviário NaCIonal do próprio Governador do 'Estado, gosta de meus apartes, Prefere eon· O SR. ':OSE E()~1FACIO - Sz
mal! entrregava. ao Departamento que quando se Inteirou dal! ocorrências e tinuar ouvindo os ap~rtes dos DepU- !lhor P!'~sid~nt~. mas essa firma nào
deduzia a parte da responsahilidade da circunstâncias. Esta a verdade. tados Tancredo Neves e UI'lel Alvim, ficou satisfeita com os 242 mllhõe~
fi~:ma. E o Departamento la Jogar O SR. JOSÉ BONIFAC10 - Nobre a quem V. Ex," houve por bem dls~ de cruzeiros que recebera do B~nco
com êsse dinheiro, fazendo obras, e o Deputado UI'iel Alvim, concedo o pensar mais consideração que a mim, do Brasil como ílna!lciamento. Exi
Estado ganhava. Pelo llue está no con- aparte a V. Ex,'. O SR. JOSÉ BONIFAC10 - V, Ex," giu mais, Pediu mais 180 milhões de
trato é o Inverso do que se verlflca. O Sr. Uriel Alvim - SI'. Deputado sahe, e já dei o motivo no meu clls- cruzeiros como 'elevação do crédito,
O a'anco recebe a. quantia Integra!, José Bonifácio. V. Ex," está dando curso passado do apreço Que me liga E sabe V, Ex."' que aconteceu?' O
retem essa quantia nas suas arcas. foros de grande importância a. éste a V. Ex."; conhece, nossa amizade Oovêmo de Mitas interferiu e foram
paga.se aa responsabilidade da firma fato de o Govérno de Minas ter fa· a tradição de simpatia, que não é' concedidos os F" milhões. Mas sob
e só ao final devolve o saldo ao Dc· cllitado. Junto aó, Banco do Brasil, de hoje. que forma ? Vai <."I~€r a Câmara. A
partame~1to. Sabe a Câmara quandO a tran~ação realizada com a firma O sr. Guilhermino de Oliveira - firma resolv€u ameaçar o Govêrno
é êsse final? Daqui a S anos! Ajax RebelIo, V. Ex.", mesmo, nesta Entâo me admita à discussão com e ameacsr o Conselho Rodoviário.

O Sr. Tancredo Neves _ !leputa40 Casa. membro da Comissão de Fi· V. Ex.', Note á Câmara que essa firma es-
José Bonifâclo. um esclareclmeonto. nanças, votou favoràvelmente à pro· O SR. JOSÉ BONIFACIO _ V. E:;,' tava faltosa. porque !lão .cump'riu o
Sabe V. Ex." que sou acima de tudo positw'a, aqui aprovada, atl'avés da quer dar o aparte ~"'or,,? Ficarei contrato primItivo, nao fmanclou a
amigo da Verdade. V. Ex," afirmou qual o Govêrno da União respondeu muito grato, porque me'u· tem'po'"esta' obra como ace.l'tara com o OovêrJ.1o,

pelo empréstimo levado a efeito pela ' de modo oue e t st aI o
premwa que devo contestar, embora Light Junto aos capitalistas norte. terminando. ' , - s e e ava a cav eu
não pretenda perturbar o seu discurSO. americanos. V. Ex." há de convir em O Sr. Guilhermino de oli~eira _ da. sltuaçao, Ma~, ljuando se fala em
Realmente, o Diretor do Departamento que Isto, hoje, constitui prática 1'0- Queria perguntar a V. Ex.a por que ~~n~s no consomo Ajax. .é .maia
Estadual de Estradas de Rodagem tinelra nas transações de Interêsse motivo' tendo frizado que o próprio .,Ia~e do que falar no BraSIl !ln.

I, I d contrato ' B ' d B 11' dit Llght! Aconteceu o sep;uinte: a flr-bvrau essa c ...usu a o publlco não só de natureza estadual, anca dO rats tprO~ocou o a a· ma ameaçCJU o Conselho caso não
exorbitando das atribuições que tinha. como de, natureza federal. mento, o con ra o. por considerar 'd •• Ih d '1 ".

O SR. JOSÉ BONiIFACIO - Ah! O SR. JOS:E BO~IFACIO _ Não inidônea a garantla fornecida pelo ~~~cOO(l ~õõeooem E e arPrma.: °t el$
Foi êle? Coltadol \'otei nesse caso. Rã engano. V. EliC." Estado de Min~s Oerals, uma vez que Il tEn' h I o I esl e~ e. o

Foi o Palácio da Liberdade; N:LO I' 'bo t ? em discordânclR com aquilo que f~i us re gen el'o Ne son Perelra da.
ponha I\, culpa num funcionário mo- ac~ 3r o J;}~~ eÃlvim _ Acabei resolvido pelo Conselho Rodovi<irio ~~i~~eu qU~t:;fun~o mte i~form~am,
destO.· O SR. JOS:E BONIF'ACIO _ Vou Estadua~ por que mo!iv0.v. Ex,' segundo °finura ~a ~~aeo~oe~ons~~~~

O Sr. Tancredo Neves - Del~e'me I responder, então. ao Deputado Tan- faz entao uma acusaçao tao .grave RodoviárIo" Mineiro do dia 18-2.954
completa~' o pellllamento. Delxe-m..c credo Neves; que hoje está infeliz. a respeito. do assunto., se a clausula publicada no "Minas Gerais" no diá
falar, Quero dlscutir com V. Ex., Disse S. Ex,a que foi por Iniciativa em questao era mtelramente nula. 7.12-'4 ort nt I t t.-
lealmente. Verificado isto, o Conselho do Governador Juscellno Kuhitschek compieta!'!1ente inefic.lente, em face o ,p a o mu recen emen e.
reuniu e essa cláusula foi retificada, que se modificou a cláusula. Pois da ilegalidade que tmha haVIdo? "O Sr. Pl'esident~, a seguir.
através de Instrumento póbllco de acl1· bem: vou ler ata do conselho Ro- O SR. JOSE BONIFACIO - A acentuou que apesar da urgência.
tamento em qU'2 flcou hem esclareci- doviárlo Estadual, na 12." reunião per,g"\lnta é pertinente. em resolver o assunto, compreen-
do nitidamente patenteado que o extraordinária ,do Conselho. realizada Para mostraI' o intel'êsse que o Go. diá, todavia, que se tratava de
Estado de ~Inas Gerais s6 respon<1erl~ a 18 de fevereiro de 1954, na sala vêrno do Estado tinha de amparar matéria complexa e de grande .
dentro dos Ilmlte§ de suas obrigaçOea própria do Edifício do DER, pubU. e5lla firma. Só por êsse motIvo. responsabilidade, pelo que desejava.'
pa.ra com o COMÓrslo Ajax I (jtle o cada em ,7 de dezembro de 1954 no O Sr. Guilhermino de Oliveira _ do, Conselho tóda liberdade, não
excedente seria liberado em favor (\0 Diário da Assembléia. Agora, V. Ex." confessa que o go- o!,stante conhecer ~ pensa~ento. da.
DePartamento Estadual de Estradall A esta época o conselheiro Aluísio vêrno não amparou coisa nenhuma; fuma de abrir ~ao dos servlços.
de Rodagem, o que vem senao lelU, Barbosa sollcitou permissll.o pal:a. fa- Incluiu uma cláusula nula no con. caso_o. D. E.R. nao concordasse em.
há mais de três anos e contlnúa ser.d~ zer Ilgelro histórico do assunto, a. fim. trato. - aprovar a minuta em estudo".
feito neste momento. Logo, V. Ex. de que os senhores Conselheiros re- O SR, JOSli: BONlFACIO - Não Mas, não é apenas o Presidente do
ilude a Casa e procura iludir a Nm;l1o. centemente nomeados pudessem p_e- Importa. O governador é médico Conselho Rodoviário que afirma isso.
quando diz que essa Ilbera<;ll.o 86 Sto netrar melhor a 9uestao e acompa- _ V. Ex,"csabe disso. O próprio Diretor do Departamento
vai dar daqui a oito anos. nhar-lhe a evoluçao.. Relemlírou, en- O sr. Guilhermlno de Oliveira - Estadual de Estradas de Minas disse-

O SR. JOSE' Bc».'I!FACIO - sr. tão, que a redaçã? dada pelo Co~- Diga V. Ex,.., então, que o Estado "O Conselhelro-Diretor- que aliás
Presidente, é sempre assim I QUll."Ido selho à cláusula dJclma qulnta. (15.) de Minas foi correto ao :ttender a foi eleito Deputado pelo P T B _
eldbo documentos, exibo atas, lelo o do mesmo contrato fôra recusada compromisso que anteriormente havia com a palavra alegou ser essà ~meaça.
Órgll.o oficial. o Deputado Tanllr'ldo pelo Banco do Brasil S.A.• pelo que assumido quando modificou t\ dáusú- realmente gr~ve uma vez ue viril\
Neves vem com palavr6rlo tuMfO. ficara..vigorando a redaçâão dlada pelo la. correspondendo ao int.l·êsse mútuo atingir em chei6 08 Interêss~~ do Es
como Já. disse alguém,porém 6co. próprio Banco àquela cl usu a e- que do Banco e do Estado. tado e' dificultar sensivelmente o

Mas, Sr. Presidente, a. fellclda.de permitiu o vinculo total do Fundo O Sr. Saturnino Braga - V, Ex." programa do Govêrno". E' o que
não pãra a1. Essa firma tirou a- sorte Rodoviário Naclo~al. E que éste fato. dá licença para um aparte? estâ na ata do C R Estadual de
grande" ao Ile tornar publico. dera motivo . , 22 2 954' "M' '0'· .. d ~ d

, . d t d oue a cláusula a censuras por parte de membros da , O SR. JOSIl: BONIFACIO - V. Ex." - - - mas eralS e I ' e
li ~~~~a e:e~~s ~~~elÍ1o Rodoviário Assembléia Legislativa" - Benditos tem certldão do Conselho? Se tem, dezembro de 1954,
~tadua1 não foi aquela Introduzida membros da Assembléia Legislativa! -. dou o aparte: ~e não tem, não dou. O Sr. Tancredo Neves - E' umt\
no contr~to Aconteee que a cláusula. e & pedidos de expllcaçllea feitos por O Sr, Saturmno Braga - O aparte firma tão protegida ~ue ameaçava.
Introduzida' no contrato é Inteira- membros do Conselho Rodoviário. é relativamente ao assuntll que .V. largar o serviço.
mente diversa daquelr que foi apro- Esta. situação perdurou por algum Ex." ventila. ' O SR. JOSÉ BONIFAC10 - A
vada ,pelo conselho. Rodoviário. tempo, até que o Banco do :Brasil, O SR. JOSI!: BONlFACIO -: S6 firma ameaçou largar o serviço se

O Sr. Tancredo Neves _ E eu con- após receber consultas e sugestões do admito o aparte se tiver certldao. o Govêrno não concordasse em au-
fessei nobremente, e, não obstante, DER.. considerando talvez dispensável O Sr.Saturninll Braga - Tenho. mental' o crédito em mais ISG
V Ex" Ile nega a reconhecer que a. garantia recebida oU Insegura. a sua direito a um esclarecimento. E êste ,milhões.
f '1 I ti- d Id no contrato um adi- poslçll.o pelo tlAo cumprimento da. é li seguinte: .
t~me~toO p~a °restabelecer a cláusula, del!beração do conselho Rodovhii'lo. E' que, se tratava. na. ocasl!o 'em Rsr, fri~11lVim - Isso é um dl
d,e acOrdo com o decidido pelo Con- concordou em alterar o texto da que aparteei V. Ex.~. de pro'!:ar a reoo S;.n J~~~ :oNle~APreitelrO'

lh R ,d vi'-i Estadual 'cláusula décima quinta (15,"), por moralidade da operaçao e a açao do • O cro - E (»
se o, o o lU o . . meio de um aditivo ao referido con- Govêmo de Minas em submeter ao Govêrno, que fêz? Concordou, pre.

O SR. JOs:t BONlFACIO - E o trato, ficando desta forma. liberado Departamento Nacional de Estradas mldo pelas ameaças. Não obstante.
nobre Deputado Tancredo Neves pós o restante do Fundo Rodoviário. de Rodagem a operação de crédito o advogado Geral do Estado, num.
logo a. culpa. no coitadinho do fun- Vê & Casa que só posteriormente, que êle fazia nesse sentido. V. Ex," désses docuoentos que estou lendo.
clonãrlo, ,Diretor do ":Departamento. e náo na. mesma data houve o adl. foi ao Conselho Rodoviârlo e (le lá publicados no "Minas Gerais" de 7
que fOI, apenas um "pau mandado" tamento no sentido de fazer vigorar trouxe uma. certidão dl,zendo que nâo de dezembro de 1954, reconheceu &
,~e.ste caso. porque numa. questão o que deliberou o Conselho Rodoylá- tlnha transitado pelo Conselho tal obrigatoriedade da firma, em ,face do
dêSSe VUlto. numa questão dessa Im- rio. Não foi, porém, iniclatfva processo; . primitivo contrato, de realizar tOdllr
portflllcla, dessa ordem. nenhum fun- '''sponte sua" do nosso "querido" O SR. JOS~ ::SONlF'ACIOo _ Não. & obra.
clonál'lo. por mais Imbecil, Iria. agir Governador. A certidão que' eu trouxe comprova Mas, Sr. PresIdente, nada disso
motu proprio. :tle ouviu alguém e O Sr. Tancredo Neves _ V. Ex.a que o Conselho nada.dellberou sõ'.)I'e aconteceu e a firma recebeu, nas
êsSe IIlguém fo1.o aovernador doEs- acaba de dizer aí. que por sugestão o assunto. V. Ex," no aparte dlllse mesmas condlç6es, uma elevação de
tado. ' do Departamento Estadual de -Estra· que havia. sido aprovada a operado Crédito no Banco do :8rllsl1 num totd
. O Sr. Vrlel Alvim -V. Ex.a me das de Rodagens 110 Banco do Brasil pelo Conselho, o que estã em con- de 180 mllhlles de cI;uzeiroa. Daí fol
permite? ' " , se ,fêz o aditamento. ' tradição flagrante com. a certidão. neCessário - e êste ê outro eacAn.

O SR. J~ BONIFACIO - Um O SR. JOSS' :BONIF'ACrO - Foi O· Sr. Saturnino Braga - V, Ex." dalo - que o Estado firmasse com
. minuto, nobre Deputado. em virtude da, campanha da opoai- devia ter investigado o, mérito do eslla emprêsa. novo contrato que, pi.

'Mas, Sr. Presidente. o..contrato por çAo mineira. para, a 'qual tanto con· aasunto e Ile havia. ou n~ processo torescamente. se chamou de contrato
aleum tempo IISlllm villOrOU nesaasl· trlbiliram os- Deputados, d& União a respeito. ' ... "esclarecedor"... .
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DISCURSO 1>0 DEPUTADO SR.
TANCR~O ~~ PROFEPJDO
&\1 SESSAO DO DIA 15-12-1~:>4.
CUJA PUBLICAÇAO SERIA 1''Et.
TA CFORTUNAMENTE.

(Para e:r:plieaçao pessoal) - Se
nhor Presla'ente, Srs, Deputados, dan
do cumptimento ao programa, que
se propôs realizar, de levar a efeito
um3 campnnhadestruldora da illba,b
reputaçâo de homem público que pres
tigia a individUalidade, por todos os
motivos respeitâvel. do Governador
JUScelino Kubitschek de Ollvei1'a, vol
tou à trib1ma o nobre Deputado José
Bonifácio, para criticar. a seu modo;
â luz de critérics facciosos e unila
terais, 08 contratos firmados entre .()
Departamento Estadual de Estrallas
de Rodagem de Minas Gerais e· ()
consórcio Ajax.

Realmente, quando o Governador
Ju.scelino Kubitschek assum!u as l'es
pon.sabilidade da amlnlstra.ção minei.
1'0., .era de descalabro a situa~ eM
que encontrou o setor rodoviário. O
govêrno udenista, que o antecedera.
destruira as estrad~ de rodagem ele
Minas Gerais. Mesmo aquelas comu
nicações tradicionais, mesm<l aqueles
caminbos históricos ela Mssa velha
Pl'Ovíncia haYlaJn desapareddo dian
te da Inércia, diante da incapacidacle,
dinnte .da lneompeténclil daquele go
yêrno que, por 'deplorável eqUivOCO,
se instnlara no Palácio lta Liberdade.
o Governador Juscelino Kubitschek d~

Oliveira tratou de colocar em hasta
pública, presidida de tOdas as normas
legais e de moralidade administratl
Ya ...

O Sr. Guilherme. Macll.!ldo - ~'O
lembrar a V. Ex." que era Secretário
da Viação e Obras PúbllcllS do 00
vêrno Milton Campos um !lllStrt! ~r
rellgionãrlo de V. Ex.·: o 5r. R'Odrf.
gues Seabra. -

Veja a Câmara COluo se debocho! me falte com essa atenç~o, m~smJ

(la opiniãil mineir~! O contratil diz' porqlle e.sta é 11 última reuniM da
O óegl.linte: . I p:'esoent~ toem'1or:>.da 1{'''i.1ath·a.

"T6rl1'o d~ U'F'''l''nto ..~cbre-, O f.R. JOSÉ flONIFACIO - Dê
cedor ao cCHtLrato de 31 d·e julho V. Ex.' o aparte.
,Í9 1954.'.. O Sr. T,mcrpr!Q 'Ne11es - tsse con·

E' CJ lal dü~ 5CO mlJllões de cruzeiro, tratD é "ell.lm",nte e~clarce"dor. p~r·

que a firma Ajax RabeJo assentou qt1e. qu.',do <{" firmou o ccntra.\.' d'1
c';m o E'tado de Minas Gerais. Ai,,: r.om <I E;:tndo, fOram estabpleci.

..... fimlado entre. o Dellarta· dos dol.~. t~rl1"l{ls: Pl·impira. a o'ora
menta de Estradas de Roda~em d~veria' an!""ir a hn~rtãncla 'Õ.~ ."
do &,tado de Minas G21'ais e a C"S .1C~.,"o CG(l·r,O: .<e,unrto~corr: e.<sa
S~cie:la"e AjaK Limit.1~a", imnnrtânc'~. csnltal d<! fin1'.'lc;~·

Fdi no Minas Gerais de· 7-12-54 men-o." firn'a d<!verla c'lnstruir de
'f:ste contrato é uma ignomínia, t~r""'lnadas estr:lda.~. com v.aJume cer·

p0l'que, r.Ol'!'O se vê de um~ de,S:1S to do socl'kos. A""lntece. p<lrém Que
~"as p)1blic~H:1~.s n:J ;'~Jincs G'2rais~'. a'i e~"'!.·JdRses"p["rficgd8....c; no e~ntr:l

ê.e i de d?7.emb~'O de 1954 oA!!~!.;:· to <> o ,.,11Jme de .'erviJ;(l dal rl~c~r
tent.e JtttidicrJ. 01". P:lulo de '!\ofm·rtis. r·~l'~{':. ul~~~~ ...e'~_'1m a imn-o~·tá~1cb.
do Con;~lho Roo,,'iál')o E'tRdunl, en de C'"S 5úO "no fl!'i)(lO. Ora. pelo
tendeu c!l~e o prlmiti~:i COlltrato fir- c('lnt,,·~to, a fl1'~3C:4!" cctl1ur"m~t.er:'t
tr.3da nela E"tado cem Aj~X, de a ~e~1l.Za1· 'e$S~ O!J!'il qu~ ul~ra~~a~;'i5~e

50n rnnhõ?_~ de cruzeiros. n~.1'a r-e3li· arnH"':l tm;,('I,.tf.;"cia. Por ('nnser:!11:n
Z~,:ãD dns obras. estav~ fhid0 e que. I k t.inha. dlr~;to ao prosse::;uimt'nto
em eonseqüen~io. as 01n'05 dai por' na ..~xocllrso d~as .obl'a~.. e CO"lC o
diante t~l';~m 011e ser nostn.< em ~n~lt.al mie,a1 .de .flll~nc18m~n"'o eca
h'3~ta DúhHca. Ve:() , entl"et~nto o lnf-er~{)r à I~')-o!'tanc:~a dos S2!,\Ol:03

- 3dvogad~ ~eral do Estado, Dr. Jli110 ~ ~erem re~h2~dap; f!rrn'lu-se, r>r.+a-J.
de Carvê\lho, e entendeu. divusa- ;,'<.e c0,:trat<l psc,nl'~r.edor, _~~Ha . a
rente, ,que o contr.Jto nã<) estava .'.!'P1a. n~.o.'2R dr:.cobl·lo"tln~O do.~ E:-,:"r
findo e "'.:e, ent1\o.se drvh('~i-::!r Vl~'OS que tl!'h~ ~\1e real!72r. se. ~O
nOiO contí"ato no"a ouea firma co·n. bl'l~~e do fmnnc~~m,:nt.() n~ces~?rl0.
ti~lUl!Se' pc: obr3~. ~ a f~.m d~ C'l'.1€ n~Cl 1nterr<Jnlp.et:s,s ()

O Sr. Tllnere:1o Neves _ Não fol orrVlço, o que seria. fune~tn e d"s?5.
66 o AdvDg:9do G~ral do Est~do qUf:tl tr~~o p;ra a ec:mo~'~ d<! .Mil'as,.O:
entondou rle;;s:J. IDanell'll. Todo~ os rlU... -"~~ o .e.,elal eClmen.O des-.Ja\a
jur'stM mil".'i:-:;S'. inclusive lU~. Pro· d~ \I. ~OS~ BONIFACIO _ I!:
ft'ssor da Foculcade de D1r.lto e d' V E •.d' P A f'
(Im' foi o Cr,r.selheiro Juridiea do. ver ~ae o qt:", . :<. :.s~..'. .11'·
Goverl'1Idor ~!iltonCamnos acon-I ma se propos a remOVl!r terra e a
.-•. t d' d'-tl

co t <: ~ .. 1 ttJ3dment.ar ch§~.· M3.S aconteee qU~,
"" a o e a 1 .~,m~n o o er:- rea men e f!rm:l da Intimidade do Govêr'-l.
um cgntrato "lê;e,a~e;T~" PN1 já ssb13 qlJ.<! pod~ria af~tar M 0:1-

O ~R .. ~o~;: B ..N.!,~C!O - P;.. h'a,s l:Oneorrentes. oomprometen~b.se
• y.Ex. " ":;. Presld',n,e, ma ~a- a realizar essa obra amph, no pa.
Tan,a a p9 a\.3., ileJ. ?OrQUe tinha certeza d<> qu<! doe.
· O Sr, !n71cre~o ]';eves - E ~~u oois obteria um contrato esc13rec~dor,
pe~<l. a<l. ? sdor que me ouça, qUL~O comD <lbteve
desejO Clemonstrar que S. Ex..'· .
está. , . Ai é o mO!1"eJ;\t<l em que :lpar~ce o

() SR, PRESIDE!'lTE - Le'nbro grand<! mi~ti' .eador nacional, o (;ll
aos nobres Deputados que o orador vernador dr Minas Gerais. porqUe,
não está 'permitindo apartes. sab€ndo Õ~ anti'm:io qUi' aqUilo que a

O Sr. Tancredo Neves - Acatc firma cor.:ratara, isto é. a pavill'en·
II determinsç30 do Sr. Presidl'nte, tação ea rem~ão do!' t·erra, não se·
mas V. Ex.'. Sr. José BonHác\o, r!ll bastante para realizar obra de
está dando uma interpretaçâo ten- 3 mil qUilômetr'OS de estradas de 1'0·
deneiosa, dar,:em. compoa~'eee à tmprel'sa no

f ,'o, O s;a. JOSit BONIF'ACIO -'-Não mesmo d!R. o 8r. Jusc~1ino KUbist.-
'Permitirei mais apart-es, Estou es- ch<!k, e diz que já realizadil, no que
c1arecendo, estou s<!ndo· leal. estou compete ao Govêrno. o pro~ram~ de
sendo cordato, estou se!1do sinrero: energia e transporte. inclusive OJ 3
o Sr. Júlio de Carvalho, advogado mil quilômetras! ." ..
gerJl.l dil Estado, entendeu C1ue o ~on- Eis o -grande farSRnbe! Já soOla,
trat<l não estava findil e com êle - a esta altura. que o que se propu
dou de barat<l - tôda. frente minei- nha. naquele Instsnte. não seria b9.S
ra de ilustres jurisoorulU~tos do Brasl!. tante para reslizar a grande oora
O contrato não estava findo que Que à Naçâo anunciava. E, DD en·
seja. Que result<lu dai 'I Novo con- tant.o. há Poucos dias foi à Telemão
tI'ato incluind<l uma enormidad': a Tupi, e dis.se ao povo carioca - o
cláusula 1.a, publicada no "Minas oovo mineirc se riu dêle - que rea·
Gerais" de 7' de dezembro de 1954: Iizou a grande obra! .

~ . . P" O Sr. Tancredo 1'Yeves- A essa
PJ"lmelra - A P:l1'tl1' da. ,Jr;;:Dte altura, os 3 mil quilômetros de es.

data, das obras a Que se Ob:l~('u.a trallas <á e.shvam realizados, /l:s..<e
executar a e0I! tratante, por. força .do contrato' era alJi'nas para atender aos
contrato d" trinta ~ um (3.) d:e JU. quatro mil qullômetros .de est1'3.'1:I.s
lho de ml! novece~6s e cmquent!l elU ~nas Gerais. Se V. Ex.' ãu
e. um. (1951), ora .adltado, cont1DU:;- vida da .exlstência d<>~sas estrBd1.s,
rál:> a.seu· c~rgo s!,mente a.s de te.· o Governador de MID38 está à dis
raplena~em, mcluslve serviços prep::l- posição de V. Ex.', da Câmar~, ou
ratórios e. complementa~, bem. como de' quem estiver Interessado. para
\UI de arte carrentese especlalli dos qu<! 51'. capacitem de que reliJmente
seguint.e.s trechos de estradas :'~ éle. falou a verdade. .
· Fêz-se \1."11 contrato dito escb.e~- O, Sr. A}onso Arinos'- lPara uma

dor, para exonerar a fIrma daq\l~ queStão ltt' ordem) - Sr. Presidente
Qbras A qt!e estava ~brigadaa c:ns- VOU I'f'meter à Mesa requerimento de
trutr e nao ronstrmu, conform'. Se llrorrigação da hora da aesSáo .por

p~" verifica do primi.t1\'o contrato que 30 minutoS. a fim de que o orador
VOll. ler. Ela assmoU contrato e0n:, possa concluir suas considerações.

_o. pepartam<!nt<l, em ~Uj~ art. 1._ O SR. JOSE' BONIFACIO - Se-
dlZla que faria até 2 mi1h~ de IIl<!f'l nhorpresidente acontece _ e ':ll vai
tros cúbicas de pavimentação !l.S a - , T .....
ti' • t· 2 milhões de m<!tros e(Wi- a respDSta ao 51' Deputado anCl'<:'lloo: deI. ~::Ieadame betwninoso; e at~ Neves - que o. Col'!.selho Rodoviário,
30 milhões de. metros cllblcos de reunido no dia 22 de feverelr~, d~
.terrapl<!nagens.. 19M, eonfo~e ata pUbllcada no M1.

Pojs bem FIrma-Se um contrato nas Gerais', de 7 dl\ corrente mês.
esclareeedar' para exonerar a firma contou com a presença do 'Diretor do
du duas primeiras reiljJODSabili.jad<:s Departamento Estadual de. Estradas
• litui-la, apena.s numa. outra: a de de Rodagem. Então - a~encra bem
terraplenagem. . . a Câmara l clrcullltlncla. que é fl1n
· OSr TancredG Neves - Queria damental 110 meu 11lacurlO, e lSObre·

que V 'Ex a por 'c&valhelrlsm<l, me tudo no programa .do. candidato que
dflSSe iicença' para um aparte l!!lcla- M! revela mn farsante de f6rça m.alor
ftCed.or. EsPero que V. BIt:" Dio - • Conselheiro Renato Palcl, ae-

(ltlndo diz a ata, fêz as segulntes per- I O pOvo brasileiro, atentando para
guntas ao Conselheiro-Diretor, isto as minhas palavras, saberá, no m....
em fevereiro de 1954: "Qual!t<lS qUi- mcnto oportuno repudiar essa, candi
lómetr<lS de estradas, efetivamente datura, que não consulta OI interesse"
acabados, {oram constru!d05 pela So- do Brasil, nem os interêsles do povo.
eiedade Ajax Ltda,?" (Muito bem. Muito/1em. Palmas).

Isto, repito, em fevereIro de 19M,
cestil. na' "ta da reunião do Conse
lho E~tadual, publicada no "Mmas
Gerais" de 7 do corrente.

O SR. PRE8lDE!n'E - Interrom
po V, Ex.~, para resolver a ·questão
de orcfem levantada pelo Sr. DepU-I
tado Atonso Arinos.

A prorro;açio não pode ser feita O SR. TANCREDO NEVES:
em beneficio do orador, que já esgo
tou todos os prazos que lhe podiam
ser concedidos, direta ou indir€'~a

mente.
O S1', Ajonso Alinos - Desisto, cn

tâo. do requeriment<l SI'. Presidente.
O Sr, U1'il Alvim - Sr. Presidente

eu desejana formular a·V. Ex,'ur~

requerimento de pr<lrrOo"'llção, por
trinta lUlnutos. da presente sessão, a
fim de que o assunto pudesse ser oem
esclareoido, atra\'cs da palaV1'a ae ou
tros Deputados, •

O S:R. PRESIDENTE - AgU:lrdo o
l'equerimento de V. Ex,'.

O SR, JOSE' BONIF"cro - Se.
nhor Presiaente. em fevel'ei1'o do cor
l'ente ano, o 'Diretor do Dspartamento
de Estradas de Rodagem informava,
l'espondendo à pergunta do. Conselhei
ro Renato Falei: A Sociedade Ajax
havia construlda, até fevereiro de
1954. apenns, 577 quilômetros de es·
tradas.Mais nada·.

No. entam<l, .iá hai'l;l. ela reallzado
{lbras no \'alor de 500 milhões de cru
zeiros.
Ah. 51'; Presidente, vê o Pais con,o
está sendo protegida essa firma. Está.
ai a razão do que eu diSse, no mclo
do meu discurso:· que a candidatut1l
Juscelino Kubitschek à presid'êncla ela
República surgira não agora, mas
nessa oportunidade. porque, então•. se
formava l.lma poderosa "caixinha"
para financiar uma campanha longa
e tol·mentosa. ~

O SR. PRESIDENTE....,.. Atenç!.o.
Peço Iicen:;a para· interromper o aTa':
dor, a fim de submeter ao plenarlO
requeÍ"imento do Sr. Deputado Blas
Fartes, d.e \lrorrogação da s~sãô, por
meia hora. a fim de usarem da pala
1'l'a.os 81'S. Deputados Tancredo Ne- O sa: TANCREDO NEVES - Sa
ves, Gullhermlno de Oliveira 'il U1'leJ' botad.o e ilhado em suas atlviduea
Alvim, em explicação pessoal. 0010 próprio Govêrno, que não lhe

Em votação o ~uerimento (Pausa) dava recul'llOll para realizll1' seu pro
Aprovado, /. . gl'ama administrativo. Todos os re
O SR. JOSE' llONIFACIO - be- cursos do Estado eram levados 1 se-

nhor Presidente, mas· ainda este con- cretaria de Agricultura, par onde (J

trato esclarecedor. que acabei de ler, S'r. Milton Campos fazia a sua 110-
estabelece que a firma continUará a Jltlea. ,
fazer obras. em Minas Geraill, sem O Sr. Gilllnme Macha40 - Per·
concorrência pública e re<:eber as do- mita-me outro aparte. .
taç6es orçamentâ1;la.s. sem lItnlte. O SR. TANCREDO NEVES - Meu

Vou concluir, porque meu temjlO e.!I- nobre colega, não é 'êste; entretanto.
lá finda. Ma.s qUe1'o, no final do meu o assunto· que me trouxe à tl100Dtt.
discurso, d1ier que o Deputado 'I'an- V. Ex," há de convir que o tell cor
credo Neves aquI falou em .lama, por reIlg1onário José Bonifácio.,.
mais de uma vez,· aqui falou em iMo O Sr. Gll1lh.t!f'Jtltl J(aehad.o - Ape
e lama, referindo-se às minhas pala- 11Jl5 um esclarecimento· e invoco (I

vras, quando do meu primeiro d1s- depoimento do Deputado Roclr1gues
curso. Eu o advertirei: 16do e lama Seabra... ,
houve realmente no Brasl1, A épOCll O' SR. TANCREDO NEVES - Não
flI1l que era esp~o e marto, nu-' esU. na Casa.
ma eras delegacias dá Capital, sob as O Sr. GuIlherme Mach/l4t) - ...Que
vistas comrJlaeentes 40 então Mlnls- estou absolutamente certo, nDo con·
tro da Justiça, Sr. Tancredo Neves, firmará 18 cfeclarac;ôeB que V, EL·
o jornalista :Nestor Moreira. e que só acaba de faEer, em relaç!lo a sua sl
se deScobriu o assassino. porque n opl'; tuaeão. quando no governo do ])r.
nlllo' Jl\Íbllca se levantou, os Depu- Milton. Cam))OS,
tados se levantaram e a Imprensa O SR. TANCREDO NEVE9 - Po-
também se levantou, em reaçAo. de nllo confirmar por motivo de .ele-

. . gAnc!a e de ética, Dlll8 são fatol pã-
O SR.'. PRE-::i"mENTE -Atençlio. bliCOll enoMrios. . .

Estâtermlnado o tempo de V. Elt,a. O Sr. Vrlel Alvlm _ Posso.flr.
O SR. JOSE' BONIFACIO-- LMo mar aVo Ex." que foi t~o bo!Cota40

e lama I!!correram do PaláCio do Ca-' e hostilizado no Ç.'ovbt1o Milton Cam
tet!!, ao tempo em que ali também pOI. que, deixando (I Gov~rno, nuoea
·pontlfieãva.· Gregório' . IlOb Jl8 V1stB1I mais se avistou com aquele 00'«-
comp1alleentes, do ar: Mlnistro'I'an- nador. . .
credo Nevea. que não teve. coragem O Sr. tM7Joldo Maciel - Se I) Se
de retirar-se do Oovêrnono momen- oho!" Riodrlgues Scabra, quando secre
to em que' os rapazes da Aeronáu- tárlo tivesse sido hostilizado ebOlllG- .
t1ea lhe Usurparam a comtlete1\cla e tado ·)lelolOVemador .estou .certo de
o poder tlara' ImtAUT~Ao do rumo- que nllo eonttnuar:la no leC1'etarladO
1'080 lnqll~rtto conhecido de toerOl.· onde' permatleeeu atE o fim.

o ••1 '
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o SR. TANCllEDO :NEVl!lS ,;,.. Só vernlldor de Mlnllll Ge1'IlIs, Realizada se de recur80 llnancelr/], enio hll. milhões de cl't17,elros, fil('ltln n:J edlt,~J
!permaneoeu atendendo a reiterados a concorrência, segulu-sc a fase da flrlUa. que não, se valha do crédito e no COl1";r:t.to, já tinh,l sic10 ultra_
!pedidos do $t, Milton Campos. elaboração do contrílto que, e.'1tão, folbanciÍrlo parn atellder às suas fi- passada pelo volume dos s~rviços rca-

Quando o governador Juscelino m1nutado pelo órgão do COntencioso nalidades, Valeu-s~,assim. dçs bano lizados, Então, Int21TIl!1l o Estado:
KUbitschek deu, lnlclo ao programa do Departamento Estadual de Estra- cos de Minas Ger3.is, como se valeu como prosseguir? Pelo contrat0 <leve
das SUll8 real!zaçõea no setor rodovlá~ das de Rodagem, Foi êle submeUdo dos banco;; da Ca.pital da RepúbUc:\ l'asgal' m!\is estr:tdas, te'XI mais vo·
rio, abriU concorrência pÚbl!ca que ao crivo do Ad'vogado Gel'al do Es- E, quando a Intensidade do serviço lume de &erviços a cmnf>' ir mas êsse
rol precedida de t1ldas as nOl·n~a8. tado e de outrm jUristas de alto con- passou a exigir "Il"iorcs :ccursos fi- volume de serviços já ulLl'~,'lJass:lra
elas mais scverllll normas ela moral!- celto moral e I,rofisslonaJ. 80 aepois llallCeiros. bateu M port,as ,lo B:tnco o capital Inicial do financiamento Ile
ilade admln:.stratlva, em observânda que todos se declararttm Cie ncôrdo do Brasil, pleiteando um :Í11ancio- 500 mil'lóe.s de cruzeir{)~, Então. o
:t todos os ditames legaIS. A es6a e que o Conselho Rodoviário do Es- mento, que foi estuM.do e examinado o-overnador de MlnasG8l':lis, com o
concorrência pública ,compareceram tado o aprovou é que S, Ex", o 00- em rodos os seus J}ormenores c em escrúpulo que camct<n'l;,a suas ações,
três poderosos cons6rclos que apresen- vernador Juscelino Kubltscn"k man- todos os seus' ângu,os, Aí, então. Ia· fêz ouvir os juristas d9 D"pgrtamento
taraln suas propostlU! em têrmos le- dou que se lavrasse o reapectivo Ins- vra-se um contrat') de fir~anciamento IJ:stadual de Estradas da Rodl'Lgem:
gals e de acôrdo COm o que estava trumento, o que tem por si só a pu- entre o Banco do Brllsí1 e o cOllsôrdo solicitou a audiência do Advogado
estabelecido no edital, Na dta da, bllelc:i:ade l~gal decorrente da inseri- Ajax, com o qual c ESt;~,do nada rem Gemi do Estado e de eutros jUJ'istas,
nbertura das propostas, o governador ção nOll livros do~ assentamentos pú- a ver e no qual aparece al)cnas come Todas foram Ul~â.üme.s em dizel' que
nomeou uma comissão de técnicos pa_ bllco.s e também do registro no cartó- interveniente, tão qO e unicamente fi importância de 500 milh5~'i de cru
l"l1. examlni-Ias e Mdas elas foram rio competente. para assegurar ao Banco do Brasil zeiros, referida no e~lital e na (01)
esquadrinhadas, em,. todos os Itens e E tanto é verdade :lue, quando os que os ElOS débitos para e'lm ',Ajax .trato, era tLj)'Cnas um capital inicial
em todos os seus aspectos, desde o interessados qUIseram' enf~'onhar-se não' s~!iam pagos :I Aja::, mas ao do financiamento, llê>l'qD~, lU ver
da. Idoneidade moral, financeira, ca- nas cláusula.s dêsses contrato~, não Banco OC Brasil. E: n,':I,;;' CIU\) o ex- dade. a firma estava OÍ)l'l:;:;l(';" nela.
pacldacfe técnica dos concorrentes e. tiveram outra dificu1dütl(, se!'âo fi de cedente dos certificados compro,"a- execução dos s-êrvi~os c estava na
sobretudo, da observância dos d1S1lO- Ir ao cart6 'lJ e d~ lá colher li. cert.jtlão tórlos da. execução dos ser"iços seriFl obrigação contratual c :l'l'estrita d~
sltIvos legau;. qUe o Deput.'l.'io Carlos Horta leu aa entregue ao Estado de Minas Gel'ais prosseguir nas obras. Note·se que Q

Esta Coml&ão conclUlu pela pro. tribuna da Assemtlléia Lezislnt1va de nara o cumpl'imento do seu programa intel'êsse ào Cansórcio es;aVa na res·
posta do consórcio Ajax. que como d1z Minas Gerais Rodoviário. cisão do contrata. O tio Estado ea-
o Deputado José Bonifácio, dá a im- O Sr, lOlé Bonlfáciu - V, Ex" O Sr. José BonifácIO .- Aparece tava no prosseguimcnl'o das ob~ns.
llressão de ser uma. 56 firma. quando precl.!a afirmar à. Câmara ijoe (j dou· como interveniente do B:mco do Bl'a- Surge, :"tão, pttr[\ a firma u:n.
o conoSOrclo Ajax é constltuicfo por tor Darci Bessone, que também re- sll, por exigência do Banco. "arque o rroblema óc Ordem financeira. COJ1l o
um grupo de onzc firmas, 19ualm~n- conheço ser um grande jUI'i<;~oDsu1t('). Estado transferira, ali Sllas, catlçõ~,~ r,ual a ~tado nada tirL11a a ver, E
te poderosas, multas das quais Inre- é advogado ela firma. em vez de pagll.l'; Foi a úll1r;; e~:lgGn. esta, firma bate lllau; Unl~ vez, àS

S.. T· ..TC"EDO """VES O I ~ . ""'rIas dGBanco d>l Brasil. e \tII1gradas pOl' correllgionárlos do DepU- 'O no, ...,.. .""" , - ela do Cont~nc oso do Banco ~O Bl'a- ,~
tado Joilé Bonltáclo. ,fato de ser adv?gac1,,' da firma não 'iIl, Esta a razão, novo convênio é feito entre ela e o

Por conseguinte, a concorrência toi lhe tira a Idoneldac1\\ pata. dar pa· O SR. TANCRiEOO NEVES _ E esta,bel~c\"'~nto de Cl'(, li·'), '
:fAlta com todos 08 requisitos de ,se- recer, porque êle é, antp.8 de tudo, B l'azão está no' qe"u1n·,~· êss~ con- O Estado aparece nêsse ccnvênlo
.,. j 1st h d b j '" nas mesmas condll'ões em que halTHlgurança e honestidade, um ur a, um omem e em, a- trato entre a Ajax c .o Banc'!) do Bra-' titã O
O Sr. José B<lnl!IÍCio _ Eu' disse mais venderia sua convicçã,o, Can- sl1, em que o F.Stll.:10 ap 1,;r.CC com? aprecldono contrato an er or, o-s

.A Fa uld d d e unicamente para ll.ssegure.r ao Ban-que ésae cons6rcio se compunha de qUlstou uma ....tet!.ra na e a e 'ç Interveniente nenhuma' in?vação apl'e- co dn Brasil o pal!amento devido jlOr
várlllS firmas. Direito, pelN suas qualidades morais senta pat'a. com llS obrlglwOes (io êle à, Ajax. em virtude de obras j~

O SR. TANCREDCl NEVm - Uma e. também pela. ~IJa cultura. Estado, O Estado a.paJ'cce adstrito reaUzadas.
dessas firmas .. , O Sr.' JOSé Bonifliclo - E' ver· tão s6 e unicamente às obrl~ac6es do E para que nâo ficaSse no esplrlto

Q Sr. ,José Bonifácfo - Eu li O dade. e eatoude plenJ acõrelo. :l!:le seu contrato prlnl!tlvo E. com rela- de quem, quer" que seja qualquer dá-
nome de t6das elsa. ê um grande luds~lln8ulto. não há çlo ajlU'Oll 'e multas, o que existe vida s6bre n interpretação àadaaO

O SR, TANCREDO NEVES __ Uma dúvida. ma.s é o Ildvo\lado da, firma. nes.te contrato de oneroso llt1nge tio contrato pelos mais categorlzad08lU-,
dessas firmas é o COl1IÓrclo scarte11l O SR. TANCREDO NEVES- Vejll S6eunicamente ao ConsórcIo Ajax. rlstas mineiros, foi lançado um ..dt
Barbosa de :Melo, em Que y, Ex&'n1o V. Ex.~ que a clrcunstllncia .fio.ellde Mas acontece que neM') cl)nh'ato foi 'tamento esclarecedor e nêle entAo •
ignora estilo entrosadb8 peBI(las ao o valer moral, nem ~ :l.utorid'lie que introduzida Wl'Ia ma.1fadll:la. clAusula dúvida juridica, avantada a contro
estado maior cfa trDN de MInu oc- lhe sobra para opln:l.f sObre, o 1lIl- décima quinta. O Diretor do De· vérsla. foi esteriotlpada. materiaUzada
rals. Portanto. l8lIO -vem p1'Ot'Br que sunto, partamento de Estrade& de Rodagem. em cláusUlas que explicitam :jUalquer
houve lm,arclalldade por parte' "o Mllll, Srs, Deputados. tendo l·e!lll· que é um homem 130m e digno, o perpleldciaull que de futuro, lludeasl
!lovêmo de Mlna'a quancfo clecldlu zado êslie contrato. a firma. Ajax deu DL'. Jot.o Júlio JOIt, certo de que. ser levantada. O Estado se Irarante,'
que"tiio de tamanha ImportAncla pa- Inoiclosra,O S~tU~lno' Br,n,," _ a. na- sem alterar o eaplrlto da. del1d1ber~iO previne responsabilidades futuras.
ra o progresso da PTovfncln, ..... ~,... ""lO "'" do Conselho RodoVlárl:l, aten a meo; O Sr. Saturnlno Braga - Em aM-

O Sr. liaturnfno BrlJlla- c.!uero estava presentequan:1o' o Deputado ·1horao seu ])ePIU'tamento introdu:lltl tamento à argumentação que V, Ex.'
cscI4 ·ecer" V -~ o se-·lnte· n. JOSé' BoDUlI.cio ,afl&nQOu ,que ell tinha uma. clfow.ula oue destoava. do <!,Ul! vem apresen,tando, quero ""'Alarece2- ~. -', "... • - feito A'lrma~~- leviana """rante eat"' I "A ......do Ul1l govêmo se em"enhn na rea lU ooylW .,.. a fôra, tratado e dellber\r\o pe o "",n- trat 8 d empreltaA - c1~
1, AAK_ A um ";"';"de"'''ro-ama .: Casa.... ' selhoRodovlárlo Nacilln~!., E, qU'll'ldo que nos eon o e .... '
d~;TArlo \&~ ser 'fiDã'ncllldo,"tem;~ O Sr. JOBé BOlJ.i/~l" - Exibi na Assembléia. da Minas Gerais, a ~~:d~~ ~:p~~:~ a~:C~8:~ ~
caminhoa a seguir: ou abre Ul1la Sé. documentos. exibi acertldlo. selDlPre vigilante I)OOS!Qíi,') da. UDN dá determinado valor, existe uma
rle de Ue<!uenas conco~cla. pat'l!. O Sr. Saturn!I'A ,Brag.:. - ... aO levantou a questMo, fOI, \) Govemador cláusUla declanndo que. a~ 25% aléID
um arande nl1mero de emprelte!rol. declarar. que o contrato, não tillha, de' Mlnllll :) .,rmeir.> a ~x1gh' que se dllo estlmatlvllo do contrato. o mesmo'~
aumentando ainda mafs a DUrOl!1'scla sfdo aprovado peJo COll6c!lho,.ROdo. esclarecesse l'J' assunto. Quand" se ve- é válido. em face de orçamentOll que
e o nllmero de eontratosa a8$lar, viAr10 Nacional. O que viseI. ao apar- rlllcouque realment<> a cláusula não não podem selO executados com o rigor
dlvid1:ndo os serviços, ou entAo abre telU' a Y. Ex." da última vez, era tinha sido redigida estritamente den- drsejado. Foi o que sucedeu em W
uma grande concorrência, recomen- juatattll!'!lte' mOlltre.r a moralidade da tro dos têrmes da deliberação do nlUi: supunha-se que, com 500 mUhClea
dando a esses ell1pl'eltelroa que se transaçãotelta pelo GO\êrno de MI. Conselho, mandou Que se Iavrasae um de cruzeiros, se l'ealizarla determmado
IInam em ,cons6rcio e apresentem pro- nas Gerais narealizaçAO do ,seu plano aditamento ao contrato, para '(]ue fi- programa. Posteriormente. verificou·
!IiôBtas para o conjunto das obras qUe rodovlirlo. g esaa. moralidade ficou cllBSe ))eIl1 clara. a obri~açaodo Dl" se que o j)ro~ama Ultrapassarl:!. de
se nretende reallzar. E' um caminho demoJlS~a4!.1; 1'OrqU2 CJ. Ex.,' o ao_ tado, que era, tiW fJó o unicamente, 500 milhões. Estado, rea,1I2ou-se um
mais técnico, quP. llBlleguJ'a melhor a vemador de MiMS. rel'neteu 0.0 De- de pagar ao Banco do Brasil o Que contrato. em aditamento ao primei
reallzacão' das obÍ'llS, porque em vez partamento Nal1!onal de Estradas de' reBlmente era. devido 1\0 Ccns6rcio ro, até final conclusão do programa
de dividir a responsablUdade por wua Roda.gem 113 detalhe, do. operll.l;lode Ajax por obra jA realizada. esta.belecido pelo Govêmo de Minas,
série de firmas. por uma - série de cn!dltol1ue, la reallzlU',' pal'!l que. juJ- Ai.Sl'S.DePUtÍl.dos, verifica-se o O SR. TANCREDO NEVES -' Mala
contratos pe.rclals, o l!'.stadotem ape· gasse e llprovalllea '\lll".If;âo"como l!i 'cscn'ipulo, o zêlo l'JtlO!orial e apre- nlnda, Desta. tribuna, o DeputaClo
nllll Ul1l contrato. em que lIll firmas de suas, Uribuic6es. AI estar1à 11. boa ocupação da defend~"'bs 1nt~êBseZ do José' BoDUácIo fêz grande bulha.
se agrupam da forma que acharem fé c10 ,Deputado JOSé Bonifklo éln Estado que nortearam, no CM(I. o Btande estlU'dalllaço porque eXib111
melhor para, etetuar.o 'serViço em· Investigar a' verda.'1~, . 'rxlst",ó pro-' GOvernador' JlUICellno Kubltsehe:C "e certldãodo Conselho RocIovIlI.rio No.
preltado. Tal foi a orientatAo segui. cesso do Dcplllrtament(). cu'o pro. Oliveira. Easa1m ce fêz êste a,uste, clonal. 1)C1a, qual ficava eomprovac1o
da pelo GovenladoJ' de Minas Ge- tocolo tem.. o 21.· 11.001, de· 1951; e estava ele sendo cumpridO pelaoS que o mesmo n40 havladeliberlldo SO
rals. .. Desde l\l1u~la data. ati no Departa- partes contratantéS, quando na As- bre oprlnl!th'o contrato de financia-

0' E/R. TAN""'-'''' U1Mma _ ;'1ento o P1'Çlce8lO oom t~ a, tran· aemblêla Ler1l1atlvll. • levantou a mento entre o Banco do Bruile G
QulU1lloa Có~nomeãd~ 10' llção ((jta. OCOtrf'U ~pe1'I!lS o se- questAo, de que o Banco do BrasIl. com6rcio A'ax, no QUal. eoDlll " d1a
Qovernador, Juscelino Kubltscbek ~14- ltulnte, Sr. õJeputado: ~ Proeuradorlll reteria ai ootu de fllDtfo roclo'l'14r1o 'e. o Estado 10 compareceu como lJI-

" " ,do Departamento qUe. ,em. outroa oon. pertencente ao Estatio até 1960 Vem tervenlente.
1'a examlDar e~.. OIoDOltall oo~c1ulu tratoa•. bavia, come) no, CIlO elo r.... a pt\bHco o Banco do Bra411 '0, em O Sr, José Bonifácio - SôP~C lU-
o seu parecer favorl'l'etrnetttll aocon- tadodoB1o I» Jane1ro. remetido o memorando dirigido ao DePI\Ttamento nhum d!les.
Sórclo Mia,UIM cJaB flrmaa; que te assunto ,ao OODlelbo ROdovlll.rlo para mstaduaJ dc' Estl'l1dBll de :Rodagem, O SR. TANCRJmO NEVES - ao
SllDunha PreJUdicada recorr~,u. deuu que êate ,o. lIoll1'OVaue. ,no cuo do aNegtirava que outra 1l1terpretaolo bre nenhum dêles, dI2 o nobre Depu
declallo e fasamesma comlado rll- "l)1'OCeJlO c.1e MInQjl 'em taeeda Lei vinha dando o Banco ilcltada e1ll.u. tado. edll! Ilverdade, Mas. o que,ea
futou os·ar~entoadatm\N8l\~nte302.julgou ser d_D8t1Vel a audlên- sula; tanto aesim qu!' deat!e o.prl· b1a ao Oovêrno de Minas era subme
de" forma tao convl~Ne que" ,nao cla do Conselho. p(!rque $" Lei 8.469' melra prutac;ão recebida de referido ter êsaes ajustes' ,ao Departamento.
lhe l'estoU .outra a.lternatmi. senlv! ha.vla lldo modificada pela de n,.·302, fundo o excedente foi colocado II NaclonaJ de Estradns.de Rodagem. ,(),,\'
conformar~se e então a conClOmWllll IMas' o' procllSio IA, estA; provando· D diS})Olição do Estado de· M1mU Qe. Oovêrno de:Minaa cumpriu êIte, sell. '
Illll<m.cluhl BelU ClUfI. nan,h\Ul\ (108 ,fml,-, ,mOralidade, ',d,a. 01>,eraçAo'. Clta',ll:8te, rals, enl conta corrente do meamo. dever. O nobre Deputado saturn1nD
[XIII ,oonllOl'l'entes jU'guISllif, qUa1quer_lr~, ~(;~"'O mculnt'.ll•.) AslIm, SenhoreB, fica deatrulda Braia cUsse ainda há pOIlCO, m1 aliar- .
relrU1e.rlâadtt,eontJ·aallual\aura.~ ~ , o. ,SR ''l''I\NOREDON!:vES' - t6da a tentativa de dltUrpll.Clo, tOda te ao nobre DepUtado Joaê Bonlf6c1D....
este fato ellcleoomllletamente, tOlfa· e \ Assim, 11. firma0, AJ:\x rieU lr,felo ã 9. deatorção da verdade dOI fatal••• mim; que, desde 1961. a ~'\'
qua1Cluer 81lspelcllo pom, q\1e Il', mA' f~execlição do contrato,' atacftlldo'uneste particular do cl1ntreto firmado traolo IOUcltaV&, o ,pro~\IIlclameD~ \ ,':,
o 1ntel'~88e, partld'I'~O, ou o rllncor:'.obl"U que ell\ meNi\a, financIara. Evl- ent~ li. Ajax tO Bat\tX' 40' BrMil. do ne~eDto 1'aclOD&lde tl'atra.-\
~essoal 'I:>ossa queJ·el·. ;clrcundi·la, 'Pll~ I' o:iel1ternente; como t6da orao.nill104o MU, a' eata alturll., o Clons6rc1o AJa dai de lIodaaem ., _.11, acorn. QUI' '
tu COlllDI'Ometerll. IQoUe~dade\ d~, ao- comercial, no P."!1&i1. tinha de funrlr- vl.1llfJ= ilU) .. ill1!lortrtncln. de seO nI.o 8Ó ocontenelolO 4~ !)ej)t.rtam.~; "'
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SECRETARIA DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS

um dos comparsas do crime, ainda
na pollcin MlIltar, .por elementos
dessa polici?, diretamente subordina
dos ao Ministério da Just~ça. Foi
apé~ essas revelações feitas pela po
IicJa qUe se desvendou todo o demais
desdob~al' dos !U:ontecimentos, em vir
tude da ação incontestàvelmente no
bre, brava, patriótica de 1l0SS~S ofi
clals da Aercnáuti~:l que, não obs
tante, não souberam Impedir be pr~~

tasse scu esfôrço honra do e legitimo
a tôdns as explorações· políticas di
tadas pelo intel'êsse faccIoso.

Saiba V. Exa., SI'. DePutado José
BonlflÍCio, que do Govêl'l1o Getúllc
Vargas, a par da honra Insigne de mE
haver feito seu Ministro, só conheci
lU! horas nmargas e rudes da des·
graça e do sofrfmento, ao passo que
outros, enquanto o' combatiam nest3
Câmara, dêle recebiam favores peso
soais para sle para os seus 'e tillhnm
~té parentes. filhos e irmãos, em fun
ções de conflnnça do Chefe do Ge
rerno.

Saiba V. Exn. que' estou indisso
luvelmente lio:.rl"; " "'rio. ô. obra e à
mem6ria do grande Presidente, cuja
honra, enQuanto vida tiver, saberei ele·
fender. (Muito bWl' Muito bem. PaI·
mas) •

Estnd~m! elc E;'tr~dQs de Rodasem co- O SR. TANCREDO NEVSS -::>r. INaçlto. Fulou V. Exa. ainda nos po
m~ (1 :"·:'[:l·io ,"-,-,v~,,~d,) :;era! elo Es- ;;:putado Jcse J38nlftício, disponho rõES do Catete c trouxe para câ mais
ts.:.; lc:.~· :?'t L.-::_flr.~:~~c.·~ ~~:n \"nt::..~;:i:!' :J.~Jcnns de 'al'êS }lÜllUtOS, llU15 lonça um Ulua vez a citnçú,o -de Gregório. S.:üba
«1~' '_'o, C::"','''C''l,c,J ·l:p;:::r.m ja t.?n~o a V. El-:." re9J;o O-lle nlllÍs,nlio V. E..':n. que como a qualquer hoa:l"'·,·,,';h ('.~ C'::~~!!',o ~:~:=!011~) r~~· (; n:eu mas do Governador de Minas. mem de bem dêste Pais, qunlquer
ri"\"'~~!l'l" ~;C'~'rf;l~ l~:lO S:) tl'r.~tn~, no ::!e V. Ex.u duviua ela cXlstên<.:Ja des- criatura normal e que cultive o seu..
" ..... r!.' (':ll'é,QQ elo :r.·um]", ,:t·xwn)l'!o. ~es três mil qul!õmetl'os fica convlda- tlmcnto de pundonor pessoal, o cri
e," -.. ::~'1 50 d~ pl'OCUl'açõ,o -l:i:td] aO do, conl a c:Jnl1tiva que organtzm'; a me, o etentac1ü da rua Tonelel'os me
:0; ..: '.' J;) 13:'u~lÍ pam reczber o f''"em- ir a' Min2~ comjwovul'. cauSllU a mais profuncla revolta, a
ti0 Ro(J.;.'vii·,l·io, pag·,.r ~, lmllo~r:lilcüt de O SI'. J0se Bonifácio - !.)~!lutados mais pl'ofunda repugnância, porque
(J~ . /I F"\:"," e~, ri;-I)O,lo: " uma fir:~l": mleir~s nceltaram o repto, Jl1a~ lhes nquilo feli uma trama realmente si
>'t:;:;:'c"eü'cl. ~Jloc8ndoo "81.:10 "teri0r fJr:tll1 imp~,t"s 1;::1; ~JndiGõ2s - e G nistra e boçal que nilo Interessava
.,':.:.••.~~,::::l2..'.•./:':'.C.""I.;1. l'N-:i,.~....,~ o(~~t,.;;:·r.S.t,;. uo1..} ....e. ·"n~.':: Govemador não o pcJeria lnZêr - que a ninguém e muito princlpalmenteu
'''' '.'.' '... .. -~ .." deputado:; verificaram 's<!!'em cssas I1ÓS, h<lInens do Govêrn-o,' 110 grande

n::':t~il:" sü,' l\Mmime o '?lJrf'Jldimên:o conc1içõe~ as de quem não queria que Presidente Getúlio Vargas, quc, àque-
de' ;,·.::e r:"cê ()l1tr'~:D não de':-~lJtlh ~Ia fôs~elll examinadas &S ·~stradas. Ia' hora, dava li Nação mag-niflco 05-
W~"';V3~~O elo C~I:s,,1l10 NaWmal Ro- O e,R. TANCHEDO NEVES petáculo de respeito li leI, à Consti-
d'')--:''''':' o G:V'!'~11 d2 Mina:; G2)"":i, Mas V. Exa. me dê llc:ença. Só ta- tuição, presidindo, com inlgua19.vel
('.')1'1 ~l T":e')c,m".-~" do' hem CU!ll)1:'\1' 11ho três minut,os para ac~bar, c não imparclalldade, aos préllos que já se
S~\l~ r.lev"l'es. ~('l!clton o prol'.uncl"-- posso fazê-lo sem falar a V. Exa. travavam em todos os Estados da
mm'.o dés,e ór<:i\o e. como lh°l'oe ago- naquele capitulo de lôdo e lama. Federação:
I'a u Sr. DCllutado Satul'mno Brnga. Qu::r.dj desta tribuna lhe fiz um Saiba V. Exa., llObre Deputado. que
n Proclirndorbdo Depal'umento N'l- apêlo Il~.l'a que situãs.semos bem nlto minha repulsa ao atentado da Rua
ci"nul de Est,'sc!as dl' Rod~Il::m. cor- os debatzs, Ilesta fase preliminar da Toneleros foi a mais ené!'glca, a mais
rob~l'anLlo :l nplnião dos jurlstgs n\1- til,~essão presidencial da Re;:Júbllca, viva· e a mais profunda. As primeiras
n~!r"s. vem decim'm agora qu~· o Con- queria que discutisEzmos idéias. prin- dll1g-ências, que determinaram o elu
sell~o Nacional Rodoviário nnda tinha cipios, progI'amas; queria que dicutis- cidamento do bál'baro atentado,. fo
a rl o1':'?I'S" c·jb"' (1 crrso. semos nossos candidates, pois o 00- "am Iniciadas e c-onc!uldas ao temoo

(l Sr . .1cé{: BonifliciD - O ,Senhor vernaclor Juscellno Kubitschek, como em' que êste obscuro mineiro era Mi
Deoutac1o Enturnino Braga, fel (!uem disse, e homem pllblic<> e. como tal, nistl'o da Justiça, compreendendo a
informou que O' conselho i1:Wla apro- merece ser criticad·o. discutido, com- prisão do motorista N'eison Raimundo
va~' ~ cmtr~to. batido; mas qUe fizéssemos êsse exa- e sua confissão de que Cllmério era

o Sr. Uriel A/vim - Veja V. Ex." me. essa discussão em t~rmos de ele·
fl preocuoação de hsura do Go·,'ern,,· vaçíb, de decência e compostul'a,
dor Juscelino I-{ubistchek! ~nqu~mto como V. Exa. sabe fazê-lo quand ~
S. 8!" e;':~CI't·~ a'. c"-r' ti, b::"F,""ia .Cl1!er colocar em alto nivel as ques-
fazendo real!zar contratos de 11~tU' toes. .
reza pública, o Sr. Milton Cnmpo~, V. Exa. falou em IOdo e me In
que o antecedeu, reallzou r,1;,ra:: do crepou o fato de, quando Ministro
Eeu monômlo. as obras do Piam de da Justiça. tel' assistido de braças Diretor'a do Servi lliélta cancelamento de cheques na fõ-
ReCl!pel'ação EconOmica, por proces- cI'uzados no b~rbaro, selvagem es- I S ÇOS llia de pagamento n. o 111, l'elativa
ISO' à o ~otl'·"" ..."".,ist~o+h·", pancamento do Jornallsta Nestor Mo- . Legislativos aos meses de agõsto, setembro, outu-

O SR:' TANCREDO NEVES - A rein, numa delegacia policiai desta lIro, Cheques n. O 199, na importância
verdade é que. se houve concorrência ciclacle. M~s sabe V. Exa. qUe ne- Seção do Expediente ~e Cr$ 1.200,CO, cada um, extraidos no
púbUea admlnistrat.lva, se hnuve ato nhum Mln.stl·o da JUstiÇil, em tempo nome de atuelar Costa Nogueira Pi-
de administração emMln1s Gerais e.lgum, agiu com lanta energia. des- ,. lho.
tão discutido, tão. focalizado, tâo de· temor pessoal. Avoquei a mim a so- RES·ENHA, DOS OFíCIOS N. o l. 710 - AO sr . Diretor da Oai-
batido. foi ê;sp' do contrato firmada 1uçlto do caso e, num rec~rde ja~als EXPEDIDOS xa Econômica Federal de Pernambuco
com o consórcio Ajax. .visto nos anais da vida publica dest.e _ Em resposta. ao oficio n. O 934-CC,

• pais, oito dias depois do espanca- Ofíélos expedidos em 10 de novem- d lO d t i f d
Tôdas essa revelaçoes com que .o. ment~, o criminoso era ptêso e en- 1:-ro de 19i14: f' o c-orren c norma que o es-

no....,. Deputado przt€l1deU 'êstareCi'I treg"ue à Justiça do Distrito Federal. ° '.'. conto foi feito, tendo a Contadoria
a Casa.... ' E, qulsesse eu discutir com Vossa N. 1.701 - Ao !Sr. secretário ~a SECcional da Fazenda feito a traM-

O Sr. Jose Bonifácio - U da tri- Excelência nessz terreno, teria que Presidência da Republlca - Encan.:- fer~ncia. por motivo de Fundos, para
buna documentos que não ooJ,lem SE:r lembrar-lhe os espancamentos e maus nha Projeto de Lei do Oongresso Na- a Delegacia do Tesoux'o, em Recife ..
eont.estlldos. . . trat<ls sofridos por inúmeros pacatos clcnal, n. o 4.450-E. de 1954, lIsançflo, (P~~;~~~if ~e ;oO~;~~?~~~~retárl(:

O SR, TANCREDO ~S' - cfdadã.os mineiros no Município de que estima. a Re~elta e fl'ta .a Despe- do Senado Federal _ Encaminha Pro,
•.. nâo chegam sequer a ser uma no- llal'bacena. quando era V. Exa; Pre- s. da Unino, para o exerclclO finan- jeto de Lei n. o 9 834.B,' de 1953, da
vldade. . 'feito daouela cidade os quais paga- ceiro do 1955. , ....

Fazem parte do cõro de dltama~ôes ram com êsses vexámes o crime de N .o 1.702 - Ao Sr. 1.o .Secl·.,tário Câmara dos Deputados,· que cria, na
eom que há anos os uden!stas mill~l- dl"er~ireln de V. Exa, do Senado Federal - ~oml:l1lca re- Sllgunda. Região da Justiça do Traba-
ros vem combatendo a 10uvMa eU- O .Sr. José BonIfácio _ O Q1l.ver- messa do Projeto de. LeI n," 4.450-E, lho. uma Junta de Conclllação e Jul-
ciente p hrilh"nte administração Jus- nador de Minas.' Deputado Benedito de: 90L'~' li ~~,,_ " ' .' .. gamento, e dá outrll.'3 providências.
ceUno Kubltsckek. Valadares. foi quem nomeu e manteve N. 1. 703 _ UI ..,1'. o Secre~arlo N. o ], 712 - Ao Sr. 1. o Secretário

d i d t do o. dele"ado Houve espancamentos do Senado l'ederal - Ence. rol'a do Senado Federal - Encaminha Pro-
Mas

d
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1
1" PreslduenDtNe. see~Ssfol':a ~or O inquérito 'fol aberto mas o delel;adô Projeto de Lei .1." 311-B, de 1951, dn jeto de Lei n,~ 4.607-B, de 1954, 'la

escàn a o aue a .', " f' t t d I O d Bo Cf' 'ara dos Deputado' que dispãe sô- Cân.ara dos oe)utat:os, que autoriza
fazer em tOrno dêste ato I1ctriótlCa OI sus en a o pe {) overna ar one- bre 'subvenção àJ; ass~~;ações rurais. o Poder Executivo a abrir. pelo Mi.
e extraordi,~ário do Governaf!or Jus· dito Valadares. N. o 1.704 _ Ao SI'. ], o Secretário ?istério da Faze:lda, o crédito espe·

• cellno KubItschek o qUe se v~ é que O SR. TANCREDO NEVES - Nâo do Senado r·' . _ Comuni'- l'e- Clal de Cr$ 76.;83,30. parn pagamen·
as populações mienlras, em .tedas as quero pórém. focalizar êste assunto. messa do 'Projeto de Lei n. o 4:921-D, to de salários atrasados de pessoal e
oportunidades; se pronunciam em lou- Quero a·penas dizer a V. Exa.: ,se eu de 1954, que fixa .0 subsidio dos mem- t .ularizaçã( de desp~~" de telen-a
vor ao governador que está dando Il~S preclsass~ de testemunho para elogio \;:-08 do Congresso Nacional para a le- r' ." e telefones d' e:: •.:.ta Comlssllo
ril'!Cões mal..~ "~astados d~ nossa Es- da mlnha gestão no Ministério da, gislatura de 1955 a 1958 que nesta. da- de contrOle dos ACorelos de Washfng-
tado os meios de se comunical'em com Justiça, eu não' precisaria mais do ta foi à promulgaç!ío ' to: .
os centros mais progressls~as.cipnossa que 11 palavra do lIderde V. Elt,a. ' , ' " N.o·).,713·_ Ao Sr., 1. 0 Secretárió
elvi1lza~ão os 'três ml! D.u1lômetros nesta Oasa. p Deputado Afonso Arin08. N.o -1.'/05 - Ao Sr. Ministro da do senado Federal- Encaminha Pro
::Ie flstradas dprodao:pm (lue (l GOV'lr- que, dias.depols 408 trágicos aconte- Ju.tiça e Neg6c1oa lnteriorea - En-, jeto de Lei n. 0 4.220-0, ·de 1954. da
~Ilador Juscelino Kubitscheck. lln\W- cimentos de :M de' agOlto, dizia deata, carnlnha, pedido de certidão de tem~ Câmara. doa, Deputadoa•. que'1'evigora,
clou e momet€u aO 1)~VO de Minas .~~. tribuna que em tempo algWn do 0(1- PP de letv1ço de Maria. Magdalena pelo pra20 de. dois ano..;; o crédito ea
raia estio hoje reaUzados. ~lna~ ago- vêmo Varias as llberdll4ea JWbUcaSPa~da SUveira, preatado ãqueleMi- pecial de Cl'$ 1.000.000.qoo,OO (um
n possui maia três mUqull6metros de foram sacrl!icadas. 'nlm ai V. Ex•• ' nlBt~r1o. . bilhio ,de' cruzeiros) • autorizado pela
estradas de rodagem.. rllBlllldos d~de o meu elolr1o. Mas nlo ê a6éaae: N.o 1.'7011- AO Sr. Plretar da'Des- Lei n,O 1.705, ,de 22 de outubro de
D mOll'lentoem que o' P91~,ci(l. da T.l- d,epols da, morte do," PrQ1dent,e, Qe•.P. Pública do, 'I1,eaouro Nacional - 1ge2,·para ocorrer a .des,pes,as,de exer-
berdade foi ocupado por este emlnen- túlioVarps,. que' enodou meJ101 ,OI zncamlnbafOlha depagam~nto.del.- cicioa findos. . •
te cidadlo,que·ê. sem nenhum fav(lf. seu aml108, que enodou menCII oBra- ferença de vencimentoade funclol'.-N,.°1.71f·,- Dl-etcrd& ,DIvIsA0 da
uma,dRs maiores '"'xtires~6e! de :esta- 111; porque enodou. em verdade; • ,rios duta -Secretar1~•. ,.' ., . Ordem Pollticae SoC1a"'doD. P.· S,
dllta da suageraçlio e do nosso Pals t6da, ." uma civmza~I4" depola .daque- • N ,0, 1, 'lO'!,• - .AO, ar ',' Dr.AleXandr,8: P., ,;",sóllcita licença para port,ar ar•

.que a6 tem motivo de se orgulhar, Iu,tráriooa 'e deplorf.vefs aeonteel· 'lIareondu Filho, - Preald~te do se- ma. Renovação, deporte. de arma
dele, porque, S. Ex.- honra, .'0188 tn"m.entol, rea1llou-.e em 8Ao Paulo o nado Pederal - Illncatl)lnha'"PrCijeto 'concedlda ao Sr. Joio Pereira dOI!
tellll:~Y)cia, nossa cultura e nossa pro- ,C0tllreJlO IDteramerlcaDo 'de'.Im- de Decreto t.egillativo .--promulgaç"o 'Eanto8, me ~:~'1' •'. .". :'. Cl!nn~a,so~
bldade. '.. . '»reDla e li Relator Otral doa~abl-, do COngreaso ,Nacional, que fJxa. o n. o 887. . __ '.

O 81: Jo'l!Bonft4clO-.,IIlll'·UP~ IhOl,le nIo .me eDlaDO,o. jo~allata SUbSidio. doa membros 110 oolisrei~o .N,o I. 'lIa ~ Ao.Sr.z;,°SecretiriO·
V, EI.-, extrafda da ata deume daa ,Dubilll. declarava. para orgulho meu Nacional para a leils1l1tura de. 1955 a .de: senado Federal ......Encamlnha .PrO-.
reuni6es do oonM1boR04ovlirlo J:s~e honra do PresldenteQe~Uo VIl1'-: 1958, e d'.outru.providênclllB. .. .jeto de.,Lel n,· J.9'10"B,dél953,. da,
tadull' a palavra do Dirllt:ordo De- gu, que nem mesmo nu hora. mais.. N.O.l.70a - Ao Diretor, da Deape- CAmal'lL doa Deputaqoa;que auto.rlza'
partamento de Estradas de Rodagem ,criticas em; que perlc1itava o 00- sa .Pdbllca ·do Teaouro Nacional .- CO~ o Poder Executlvlla abrir, pelo Mi"
"e Minas - e a ata' ê de reverelrov!Ynlo, a liberdade de Imprensa neste. munica' procuraçA, do DactiI6~llfo: r.1Btêrlo da Educação' e culturá,o. crê·
de 1954 segundo a qual 1\. flí'ma PafllOfreu a menor reatriçACl, o me- clasae. "J~', desta Beoretaria, Maria da dito especial de· 01'$,361.718,10,· para
Ajax a6 havia construido 11"." quilll~-nor. cerceamento. '810d01l depoi~ G16r1a "'eru. Torell~. em do,ar~ ElO)' atender ao.pagamento·de gratiflcaçlo
metros perfeitamente COIn»letadoa. menloslnlUepeltoll.J'ePl1~ado José Ludo1f Torelly. para reoeber seus ven- rt~ malflatêrio a profe&lórudo meamo.
Oomo dizer que três mil 'lUllGm..etrol 'Ron1fácloi que me enalteceu••10 doIs cimentos., .'. '. .' Ministério.,., .... '. .'

, IlIllorealizados?B' a doenoado ao-depoimentos lnluapellos que me CQ- . N.· 1.'l08- Ao Dir~tar da ·Deape· ·N;" 1.116. - Ao·sr .. ],cSecretll.rla
'~ador que ~elou em V,Ex.-. locam devtlelra e1'8Uida diante da 8a PCbllca do '1'eaouro r.ac1onal ..l:s:o- eto.senado FederaI- Encaminha Pro-,
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dc Lo] 11.· 1, TIO-A, de 1954. quo aprova
o ter-1;o do Acórdo sôbrc 'fl·allsl;.orles
Aérc~~s RC3ulnres l fll'u:Utl0 cl1t:~-c .,
BI'nsn (; oJ Pe:-u.

N." 1.737 - Ao 1.0 Seer2lál'io do
SenrU'·Jo Fcetel'a~ - Encaminha Pl'oJe'...
to de· Lei n." '1.·~3G-A dc H!é1. 'I'JU
acltol'iza 'l t'o.'Er E:n'cutivo R ·)')]'11

na Podel.' Jndidál'ill - Justiçu Eleito".
"al, T"ilJUrm) ,RegjOIl"j Eleilr,raJ de
Mi.l1't.~ Gc,r.li" - () ';l·édit.o especial c'e
Cr$ ,j 28~'oo, :;ül'3 'Joorrer li:< 6<'5\>,,
SHS nom men.~HlistDs do quadro (o
SrCJ·~·t,arhi d.· 'l'0~m-o TribunnJ.

N" 1 7;~1 - Ao 1.' Secr" tário [:0
.p·znac.b F'e(~..:').·::tl - EnCZi1l1ínha ":'1'07e~;o

de.oO: 11 4 556-B.-de 1954,oOue o.U!·:)
"iza ( Pode,. El'eeutivo a ahrir, ·-,ela
Míni~tél'lo dú. FTuzenda. o crédito ~.sn~
c~:\1 df Cr$ 1. EOO.OO para ,·pg-ujol'iza
C;aO ~le drsnc<;;;.,,: 110 e:r.::el"círio ~p ", 951.

N" 1 759 .- Ao 1." SB['rel.ál'io do
f'pn.1dC' Federa; - Encaminha Proi~to
'le J:,c,j n.' 'l.m6-A, c1r 1954. Que auro
va o 'êrmc do contrato ceiebrado entre
o tl1loartamp.]ltc; do~ Correjo~ p l"elé
l\'l·.O·f1f e a firm a Construl,ora lktll.

"<." 'l.7CiO - Ao 1." Secretário (lo
-gpnacl(l Feder" - Encal1'1inha p~;)'~to

de Lei n' 4 661·B. de 19M. Que 'luto
~lza oP"de' E:<eculivo a abrir. >210
\.1ini.~i·érb do, TrnballJo, Indú~tria (!

r'!omfrclo, o c:rérlito especial dc Cr$
~n COr..oç: para. at;:,n!ler ao pagame~IO

. 40 tLUXi'.HI ...dc,enca.
N' 1,761 - Ao Pt'fsidenle doa ':,~_

m:wa Mnnicilla' de Santos - :,âo
D'luln - E!l' ~esposla ao Oficie núm~
r('l 1. '71": dr· 2~ de novembro. ']"5S::l,
f'i\.n1Ara, t..al1.'lmlte o t~or do Pro.!e~o
1e LI'] n.· 4. J31-54. Que altera a ~-eí
nri'iidca ri" 'Er.sino !"~rund~."i'l.

"'." 'i. 762 - Ao 8". Díretcr da
De~'1é.s'1 Publlc~ do Tesouro N':lciJ_
,1a1 - F.·lcmnir,ha FõlhA d~ ?Ao:amen·.
to a,e. dlíerenca de Vencimentos. ria
fU11rlonáriN destA· Secretaria.

N." 1.763 - Ao Sr. Ministre, riR,
Guel'ra - T"l'msmlte teor do P~oieto
d~ Lei n." 4 894-fj4 oue determina a
l'\l'tt'·;culí< -<los oficiais do Q A. O. elos
'1l1't.rl~nl:e.!' e dos sar~entos. do F."ér
~ltO. dl~lomaàof em medieina 11e!""j
1'\âri~ n.' Cur~r de F'ormacÃo de Ofl.
eial, da Escola de Veterinária !lo
;""P"cit/J. .

Jeto de Lei n. a 3.131-0, de 1953. do. veram fretll..'S:1cio, Inte~ral, durante o
Câmara dos Deputados, quereaju.~ta mês de novembro, os funcionários
os proventos dos tesou.'elros e :1judan~ dêssc Departamento lotados nesto.
tes de tesoureiro inat.vos do Depar- Cámara.
to.mento elos Correios c Telégrafos. N.a 1.733 - ."0 Sr, l,Ogee:'etário do

N.a 1. 717 - 110 sr. Ministro d:t Senado F'cdel'al - Ellcn.minho. Pro
Justiço. e Negócio~ Interiores - Rei- jeto de Lci n.O 4.724·A, de 1954. da
t[;ra pedido objete !lú oficio n. o 762. Câmara dos Dcputados, que aprova o
<ic 23 de maio elc 1953, a filn de ser contrato eelebrflndo entre o S~rviço
informa!lo o Requerimento 11. 0 2.029, de Estatlstica da Providência e Tra·
de 1954, d'l 81'. Deputado Heitor Bel- b~lho, do Ministério do Trabalho, In
'~!'ão. . dústria c comércio, a Soci~rladc Ro-

N.o 1.718 - A<. Sr. Ministro da Fa· dolph~ Fier~ & eia. Ltdu,
I,~nda - Transmite requcrimento s/n. N.o 1. 734 _ Ao Sr, L" secretário
do SI'. Heitor Beltrão. h

N .° 1,719 _ 1.0 Sr. MinJstro da Fa- do Senado Fe-cle"al - Encamin a Pro·
d i jeto de .Lei n.' 4.725-A, de 1954. da

z"nda - Transmite teor o Requer - Câmara dos Deputados que aprova o
mento n. L ~,271-54. do SI'. Deputado contrato celebl'ado entre o Servico de
Tenório ~ ,walcanti.

N.° 1.720 _ Ao Sr. Ministro da 'Fstatística da Previdência c TIaba·
Educacão c Cultura _ Transmite teor lho, e o Ministério do T-a.balho, In
do Rééluerimento r•. ° 2,273-54, do Se- dústria e Comércio e a firma Arman·
uhor Deputado Fernal.do .êcrrari. do Basilio.

N." 1.721 _ Ao Sr. Ministro da JtIS- N.o 1.745 - Ao Sr. 1.0 Seeretárf<l
tlça c Ne"óclos Interiores _ Transml. do Senado Fooeral, Encaminha Pro
te teór do Requerimento n.O 2.280-54. jeto de Lei n," 4.726-A. de 1954, da
do Senhor Deputado Galdlno do Câmara dos Deputa,doll. que aprova o
Valle. contrato· celebrado entre o seryJ.ço de

N.O 1.722 ·_Ao 51'. Ministro da EStatfstica da Previdêncio e Traba
l"azcnda - Transmit. teor do Roque. lho, do Ministél'io dr Trabalho. In
rimento n." 2.282-54, do Sr. Deputado dústria e comércio e a emprêsa Poli-
Pereira da Silva. grái'ica Lambel't Ltda.

N.a 1, 723 - Ao Sr. Milllstro da N." 1. 736 - Ao 81'. secl'etário da
Fazenda _ Transmite teor do Roque- Presidência da República - Encami·
rimento n.o 2.287-54, do Sr. Daputado nha pro.1eto do cong1'esso Nacional
qondon papheco. à sanção. ProJeto n.O 1.519-F. de

N,o 1.724 - Ao 51'. Minlsh'o da 1951, da Cãmartl dos DeputMIOI' que
Educação e CUltUl'r, - Transmite teor aprovou cmcnda dessa Cata do Con
do ReC/uerllrpnto n .• 2.289-54. do Se- gressoque regula ainativirlade dos
nhor Deputado Gurgel do Amaral. . milltal·es.

N.o 1.72" - Ao Sr. Ministro da N.o 1.737 - Ao Sr. 1.0 Secretário
Justiça c 1\egócios Interio"os - Trans. do senado Federal. Comunica re
mite teor do Requerimento n. ° 2.290. messa do FI'ojeto de Lei D.O 1.519-F,
de 1954. do Sr. Deputado Fernancr.., de 19&1 à .sanrão. Regula li inati-,
;,'e1'l'0r1. vi.cbde dos militares.

N. ° 1. 726 - Ao Sr. Ministro da N.o 1. 738 _ Ministro da Aeronâuti'
Agricultura ~ Transmite teor do Re- ca _ 'rransm;teteor do Projeto 'e
querimento n.O 2,291-54, do 'Senhor Lei n,o 4.696-1954 em anexo, que
D~putado CeLso Peçanha. concede cst.abilldwe aos sargentos

N ,n 1. 727 _ Ao SI' . Ministro da com mais de cinco anos de serviço
F~zenda - Transmite teor do Re- ativo na l(raduação.·
querimento n.O 2.295-54, do Senhor N,0 1.739 _ Ministro da Marinha
DeputaJo E:erbert LeVY, _ Tro.nsmite teor.ao Projeto nó.mero

N. o 1.728 - A<- 51. Ministro da Via- 1. 290-1950. em anexo. que promove
çfio e Obras Públicas - Transmite ao põsto de Capitão-tenente os '2.0

tror do Reouer·imento n." 2.296-54, do Tenentes refol"mados daArmaduoue
Sr. Deputado Flores da Cunha. estiVeram ore50S no perlçdo de 2~ de

N." 1. 729 - Ao Sr. Ministro da outubro de 1924, a 3 de março de
Educação e Cultura - Transmite teor 1927 e forma ~.nistlados em 1930:
do Reoueriment<. n. ° 2.297-54, do Se-
naor Deputado Fé)lx Valols, N.O 1.740 - Ao Sr. Ministro da

N.° 1.730 _ Ao SI', MinlstToda GuelTa - Transmite teor do rl·o.leto
E~uea~i'.o e CultUl'a .~ Transmite teor de Lei n~n 4.696-1954, em anexo que
de Reouerimento n. O 2.29R·54, do Se- concede establl!dade aos sargentos
11hor D?nI,taco"Rui Sanl,os. com maiS de cinco anos de serviço

N.o 1.731 _ Ao SI'. Diretor Geral utivo na gra-duaçlio.
tia· Fazenda Naclcnal. - Comunica N.a 1. 741 - Ao 81'. Ministro da
Que o Sr. J020 CrlsÓlitomo de Farias, Marinha - Transmite teor do Pro'
deixou a cadeira de De'!>utadoda jeto de Lei n.o 4.696-1954. em anexo
qual era suplente, pelo Esta\!1 de ~ue concede establJida<Je aos sargen
Alagoas. . . itos com 'malsçle cInco anos de sér-

N.O 1.73:i - hq Sr. Chefe (lê 1:'" vico ativo na graduacâo.
líeiado De~ar,t" 'l1 <Dto ",poderal de s,:-l N," 1. 742 - Ao Sr. MinislJ'o:ia
~\ll'ança ~ublica. Comup.l!ll' que tl- !"~.zendl\, - Transmite teor elo re-

qUel'imento n.o 2,27S-l95~, em an2XO,
do SI', Deputado Fern:l.lc,.k 1"errar1.

N,o 1.743 - Ao SI'. l\1inistro do
Trabalho, Indústria c Comércio
Transmite tear do I'equerimen to nú
mero 2,274-1954, do ",1', Dl3putado
Ferl1.ando FerI'nri.

N.o 1.744 - Ao SI'. Ministro da
Aeronáutica - Transmits teor do
requerimento n.o 2.276-1954, do SI'.
De-nutado Fen1ando Fe1'l'ari.

N,' 1.745 - Ao SI'. Ministro da
Vint;,i:) e Obras Pública~ - Transmite
teor do \'equerimenw n,o 2,277·5'1. do
Sr. Deputado Fernandc' Fel:rarl.

N,' 1.746 - Ao Sr. Ministro ela
Fazenda - Transmite tecI' d{J requs'
"imento n.O 2.279-54. do 61'. Deputa·do
Frota Ag-uial':

N,o 1.747 - Ao Sr. Ministro da
ViaçEo cObras Públicas - 'l'ransmitp
teo;' do requel'1n1e11to n.O 2.300-1954
do Sr. Deputa~o Vasco Filho.

N." 1,748 - Ao Sr. Ministro' da
Agricultura - Transmite teor do re,
Querlmento n.'. 2.283-195~. do Sr,
DenutadoFl'ota Aguiar,

N,' 1.749 - Ao SI'. Ministro da
F~'7enda - Transmite teor" Projeto
de requerimento n,o 2.286·1954, do
SI'. Deputado Hondol1 pacheco.

N.o 1.750 - Ao Sr. Ministl'o da
Justiça e Negócios !ntt>riores
Transmitel;onr do requel""'>5nto nú
mero 2,301-54. do Sr. D~puta~o Ren
r'nue pl'lrmoncel1l.

N," 1 75J - Ministro de atado ua
GUC:'l'" .- T>'ansmit.e teor do Proieto

.de Lei n.' 4.479·54. que dispõc ~Ôhre
a 'lntiP.'uiJade nc pós I;(> de 2." Tenentp
aos liíciais dI:' Exército que se ha:'i
litaranl (,om um curso d·a form'l.çâo
·em Escola Mliit9.1 quando na situac~1l

de 2,' Tenpnte:, da Reserv'J de 1.a Clas
se e convocados para o Exérdto 'ltiVD

~." 1 7d~ - Ao l° Secretário do 2.~'
nado f'ede,'al - Encal111nho lc'Tl)I~r.r

de L-ci n. 974-B. de 1950. da Câmara
do~ 1')eputados que considera de "tl.
1ídaàt> 1)úbllca a Ferleracão Bl'(lsllell'a
das !?JQcledadec de Tuberculose.

N." 1 753 - Ao 1." Secret,ário do ,~~
nado Fedel'al - Encaminha Pl'oj"to
de Le: ou 2 922-B. dp 1953, que auto
riza ,. Poder 'Executivo a pagar. -,'01'
contll .1J 'I'esc·ure Nacional e pOr i'\"
term~.~ir de. B·3.nco do Brasil, os f.~r- .N"" 1.764 - Ao 61'..Ministro da
npcimp..-,tos d' carvãn nacional f"ltoF GUfll'a - ·T]'an~mlte teor do Projeto
\leias em'Jrêsas IndustriaIs as est1'llda~ de Lei .n,"4.747-54. que 1)romovp ao
de feITO n"rt!:ncentes ao patrimónIO tlÔS~O de capitão. desde Que contem
da TTnií'lr,. :n31t de /0 anos no~ p·ostos de tpDAn_

N." l 751 - Ao V Secretário do Se- "es os o_lclaf~ de que trClta o OeCl'~to
nado Federal _ Encamlnha Proletr. 11,' 24 22', de 11' de m,aio de 1954.
de r..CJ n." 4,494-A. de 1954. que anrO),. N"1. 765 - Ao SI', Ministro da.
Vfo\ ::' contrato celebr·ado entre a Sano Gtlp.rra - Transmite teor doProjet{)
h ~a!'R de Misericórdia e a Fac·ll. (i~ .s...el n.". 4.790-54. que dispõe ,Ilbre
d'ld.. dr, Medicina e Clrur!rla do Pal"á a p:on:coá<J dor .cA1'\ftãe~ dn.• Onlldros

N." 1. 75~ - Ao 1," secretário do -:le, dOI Servlçoo da~ Fõrç9..~ Armadas
nad-:J Federal - EncamInha Proleto N." 1.76(1 - Ao V 5ecreMrio .co
de Lei n.' 4. 718-A. de 1954, que~ri1' '3en&do Federal - E!ncamlnh Pr
va :> tél'mo dl ac6rdn r.e1ebrado en'r" Itltc dp i"el n," 3,809-B dp 19~3 0
(\ Gnvêrno da Unllill e o do E.~tado do I)oncede 11 pensA0 esp~cjal de O~ ~ue
Rle G\'lUlàP.d" Norte. tl' OOO.Ofl menMi~ a CarnH", ri M fi'

N." ...... 756 - Ao 1." Seeretâr1~ elo 'lhe. An:óra vhlva do el1ll'e~ ~Jql-
í'lPtlaao 1'ecierl\l: _ Encam1llhaProletoldp. Al'lI.tl!ll Amóra. e o o o
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