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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SECÃQ f

CÂMARA DOS DEPUTADOS

·rrm· .

SAJ3A.DO, 28 DE .JANEIRO DE 19G1

13rellfJ da Silveira.,
Medeiros Neto.
José Humberto.

Ordem do Dia marcada pero
Sr. Presidente, para a Ses
são de" hoje, Segunda-feira,
dia 3 de janeiro de 1961

Emendas a constituição ns. l-A-59 e
ll-A-57.

EM PRIORIDADE

Votagão

Projetos ns, 2. 3M-50 - B13-e-55
_ 1.507-60 - 2.654-B-57 - 289-B-55
- 1.861-B, de 196()- 1.699-13, de
1960 -3.810-A, de 1958 -:- .4.235-A,
de 1958 ..... 969-A, de 1959, a85-B. de

. 1959 - 1.782-A. de 1960-. 2.7197-11., <:le
1957 - 1.231-A, de 1959 - a05-A, de
1959 - 1.9<l7-_~. de, 196()- 3.1,89-.:\.,
de 1957 - 2.186-B, de 1960 ,-' 792-3•
de 1959 -:' 4.798-A, de 1957 e 39-A.
de 1959. , ' •

Projetos ns. 4.749-A. ete 1958 
2.596-61 -:. 2.490-A. de 1960 _ ....
2.929-A, de 1957- 281-A. de 1059 
1.752-A. de 1960 -2.635--61 - 93-A,

• ele 1959 - 817·A, de 1~ - 2.634~Gl
- 250-A, de 1959- Z.595-elo

Em Tramitaç5.a. OrdináTi,r .

Projetos ns, 4.024-A. .de 1953
:::.600-1. de 1~57 -, 480-A, de 1959
948-.-\. de 1959 -' 2. 283-A. de 1257
1.770-.-\-60 - 1. 193'"A, de 1959 
9il6-A, de ,1959 - 2.729-A., de 1957,
3.948-A. de 1958 :.... 2.771,A, de 1957
- -1. 781-A, de 1958 e 247.".1\. ele 195D •

Benjamin Fal'all,
. Abl'ailão Moura .

Lycio Hauer.
Euvaldo Diniz.
AdYlio Vlllltna.
Anisio Rocl1a.
Edllson..Melo Tãvora ,

. Menezes CÔl'tes.

CAPITAL FEDERAL

REUNIOES l\:!ARCADASPARA Sl::lHJl'\J)A·joj,;ll'A,
DIA 30 DE JA."'ElRO pE 1961 .

Comissão Permanente

De Economia, reunião, extraordinária, ás 15 heras,

Comiss~o Especial

De Mudança da Capital, às 16 horas.

CONGRESSO NACIONAL..
Presidência

, 6.", Sessão conjunta .

2.' Sessão Lc;:lsla tivaExtraordlnària.

da 4." L.c,glslatura

Em 1~ de Fevereiro de 1961, às 21 heras
O R DE 1\1 D O DIA

Aelautc Cardoso.
Celso Brant.
Nelson Omegna,
Dirceu .caruoso.

.Andrade Lima Filho.
PereJ!"a' da Silva.
Mário Tamborlndeguy•
Vasconcel()s T.drres.

Vp.~c (parcial) ao Projeto .de Lei (nO 1.880. de J960, na camera e
n Q 87, de WiJO. no Senado) que estima a Receita' e fixa a Despesa da
UulE..:. pa.. o eXl:rCWO nnanceiro de 1961.

S€na ro f'eueral, 25 de janeIro de 1961. - senaaor Fiunto JIilller,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

ANA XVI ~ X O 15

. Corrêa da Costa.
Cllii:.'imor F,'citas.
Hélio R:\!l~os.
iSeixas Dóría ,
Oswaldo Zanelo ..
Mário Beni.
'lAbel ,Rafael.
,Yukishigue TamtUt\.
iErnani Sátiro •
.ArnoArnt.
Nelson Calmon..~~~~~~ ::r~~;~:';
~urgel elo Amaral.
~l'aneo ~ontoro.

Sérgio Magalhães.
!Pllnlo Lira.
Raul" de Góes.

r
.üradores inseriras para a Ses-

são. de Segur,da-feira 31 d~
[aneiro de 1961 .

PEQUENO EXPED~

:I. - Nogueira, de Rezende.
;!- LYcio Hauer.
3 - Passos pÓl·tO.
4 - Amo Arnt.
s - Pllnio 'Lemos.
(; - Medeiros Neto.
',- campos Vergal,"
él - Armando Corrêa.

9 - Brigido Tinocoe .

'lO - Diréeu oardcsc.
(11 - Anísio Rocha.
:1.2 - Jonas Bahiense.
13 - únllno de Carvalho.
0.4 - Lustcsa sobrínrc.
15 - Sérgio Magalhães.

SU MÁ RIO.
l-MESA
:J - LíDERES E' vrCÉ-LWERIS:l
:l - COMISSóES PERMANENTES
4 - COMISSOES ESPECIAIS
5 - COMISSõES DEINQUERITO
6 _ ATAS DAS COMISSOES -

1- 23~ SESSAO,.DA 2. SESSAO LEGISL.'" TIV A DA 4" LEGIS
LA'I'UR.'l.,EM27 DEJ~NEIR.ODE 1961. CONVOCAÇAO EX·

- T~AOR:O!NA.RI4. . . c~'
! _ 11bertura da sessão.
'li.- Leitura e assínntura da ata dA sessão auwl'ior.-;:'

, II:I - Leitura do expediente.

Indicaçti,o:

'iJo·sr. João xreneses. Lider da Maioria. indicando o SI', D~putudo Ra·
c::J;\ld 'V.,,;:::cd p3.ra.s~plente da comrssão de Valorização ECOIl0lI!iCa da
~~zÔ~id.-:

Projeto.:: a i1l!prl1lJtr:

N" 1.548-~~-S6 ::.. MÕdifica a. redação da le~ra.brdo.arto 515. <:la ccn- .
llo1!(Jação das L~is do Trabalho; tendo pareceres: ds.comlssã.o~e',const1
rtuição e Justiço. pelaconstitllcionaliàadee: con~rár=g, da comissac ·de Le
a-1ll1aciill Social. corn.voto do Sr. Adyllo Vmnna. . ,
, N" 5r5-_~-59 - ~Iodlfica li all!lea (l elo art. 37ooDecr~to-l~i.no.3.2C!O,
;(te 19 de abdl de 1941, que dispõe sõbre a. ol'ganiz~ção e p,l'otcçao àll ta·

míüa: tendo pareceres: COIll substtutívc, da comlssâo de Oonstituleâo e
Justiça e. da. comissão deI.A:;is:a.çllO Social, eonsideranao prejudicado o
projet1 ll1.neXO '- Projeto n- 1.237-59).. " , . ' .

N" 89'~-A-59 ...... Autoriza. o poder, EXecutIVo a abrir: pelo Mm:stérlO do
Trabalho, Indú-stria e Comércio, o crédito especial de cr$ }O;GOO.(})JOOO,CéS:'
tínado à construção da "Colônia de pel'm.'> ~ran~lSCo sa', ~m Bel"tlOg,a,
Estado de São Pnulo;tendo pareceres: contrario, d.a ,COIl1I~a,o de orça
mento e FIscalização Financeim e favara,e1, da oõmtssão de ... nancas.

N" 2 :{)2~c;A-€o - .Regula o exercicío ela profissão degeélo:!"o; tendo pa
receres: da comíssão de. Constltwç,tiO, e Jus~~a pela CO;J~r,i~tWlí.r':lal:Cc.dt~; P..
das Comissões de Educa.çâoe cultma e de servrcc Pli~;ico favorá\'ó'lS 30
Prejetoc . '

N" 2.302-A-'60 - rsenta do l~:igamertc,do imposto de rcnrí. .OS servido
res c:vls··e militares da trmüo, ~dõs E.~t~(jos, dos Temto1'lQS e' fÍ(lS'-:v.:m~"'J
pios e Os servidores dr-..s autnrcuías fed:;:ais, estad!.l~,!s e mllnic;P:~~S-~,'r,C'·~1r~'O

parecer c:;'Comi!!5ãodeeO:lstitulçiio e Justiça pela i:l~on.st.:tuclcnc:.H%d'~.

Requcl'l-:-nen_tos de i!tloi"1na.,,~,õl~S: .
-"'N' 1.551-61 - Do Sr. Anísio Rxh:\. ao ?CcH~r;"D:pcu:ívo. através :::0'

:\lJlllstérlc: elo ,Tl·abaJho., Jn~úst,ria e, oomercto.. s6lJ)'e as t:":Jtiv·:..s. que ' .in
t\~o.lr::m a'instala;áo' da .".gé:lcia do Il",tituto .ce Aposentadoria e P~:1.5,o

eles Comerciários na cidade de rtUn1~:~.Ta. em.Golás. ,'. .
1\' 1. 552-81 '- Do Sr. I'auloLamc, !l0P()deJ: E.'l:CeutPl;J, através do ~:1

Dis\il'io d', JlIsU6a c' NCgóCI"S I:ü.é'imcs a respei.to. ela i::ltene,.ç.'.o· de w~
pas i~de~als no Estado óç' Siio paulo. .
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vn - PESrGNAÇAO DA ORDm DO DIA

, VIn- LEVANTAMENTO:-DA SESSAO.

SECRETARIA DAOAMARA DOS' DEPUTADOI
I -Gabinete do l' secrets.rio - Aviso, comun1candoaoa S1W. Dep1II

fN!,06 .Sel'Vldores e jornalistas sõbre local para emplacamento de carro '.
II ~Atps <lo sr. Dlretor-qeral. •

24' SESSAa DA 2~ SES-SAO LJi:GISLA'l'IVA DA 4tLEGISLATORA. •
21 l?E JA~;rEIRO DE 1961 - EX'l'RAORDINARIA NOTURNA _ (COMn.......
CAçA0 EXTRAORDINáRIA). . . .--w"'!'!.

I - Abertura da sessão.

Ir - Leitura e a.ssinatura c1aata da s~.ssllo anterlo1.
m -' Leitura do expediente.

PRojmes A ~RIMIR

N' 2.646-61 - Do Poder Executivo, que organiza0 Quadro 40 PIlIIOII'
do. OonuJho Na~l~nal de Economia e dá ol1tra.s proVldencillB. (As OCmila
~~ d: Constit~.llçao e Justiça., de Serviço Publico. de Orcamento e~
llzação 'fi!inanCelt:l e de Fina.nç8:l),

IV - Of~DEM DO DIA
Discursos;

Do ·Sr. Ruy .Ramos, comentando o livro' do JornallstA Frll.11lmD ae 0JIlI
\Jelu, que trata da. situação econômica do Estado do RIo Grande do SUl.;

do Dr.!Be,njam!m Farah incla"'a.nCio \ . M '. '_J
ResolUÇão no 7MO. '. ...da esa a, respeito de Projetollt

ã Do Sr. últj,rno de· Ouvalho,. solicitando da presidência uma fnte$r'~'
!lj Rado Ar!.. 90 ~o Regllnento. em face da. retirada da. ordem do dia o ........
e.... e Re.soluçao n' 74-60. '. " . ....-.

. -. - , . I ~I~

Do Sr. Oso;l'uldo Lima FUll0 Menezes côrtea encamlnbando li vota,..
do requerunento de preferência .para o PrOjeto DeeretoLelll$latlvo 11. M..

• Do Sr, Lauro Cruz e Menezes COrtes,. encall11nnando s. vótaçlo <lo ProJ- .n l.138-~. ...,.
, 'J!

Do Sr. Oswaldo Lima Filho. lendo documento dos lídere.a de par_
que assumem o compromJsso àe aprovar.m 'o Tratado de Mon"vtd'tl

Do Sr. Arruda Câmara, discutindo o projeto nO 817-,A,-58 . .,
V ... DE81GNAQAODA. ORDEM DO :DtA . . •
VI -1LEVANTAMENTQ nA,' SÍlSSAO

ABiIN.4.1Vl.AI

REPARTIÇõES J: PARTICULAREiI Ftl'NCIOlURtOSi
Capital e Interior tapital .. Inter~li"

Semestre •• ,......... CrS' 50.00, Semestre ti crt' .. it.oi
411,0, ••••••••••••••••• Clt 96"OO'1111~ '•• "',1 .CrI 16,01r ' .;~

{aI ~~:~r,l~~ Cr' i3G,OO,~o •ti ~~:::~:~. J:~' ,~o~:~
, . - Excetuadasls para o exterior. qUI s~lo.elllprl anuil.,· a.,
~~i~:U:::. ~odeN ••l. temar, em qualquer "poca"Q5 ,ei'~!~~~

- ""'-'01 ~'<''''"'''Hi'''''- A fim da possiIlfi1tar a remessa de "Ilorel aComp',nlii"'õ14
ISClareCimentos,· q.canto • sua. aplicação, solicita. me. 4bm. Ptff.te.a reme~sa. por moio de cheque ou vale postal. Illl.ltidól a !r..Y.91:
~.soureiro do Dep4rtamentode Imprensa Ifac!ouJ" . .,~.' ~~-~"'-U

- OSs.tlPltmentes. as.ediç5es dos .órgãos oficiaia.erlQ forl•.!l..ldcJI
1O'.assinantes somente medlanteeollc1ta,ção. '''''''';.:.!f

- O custo do número IItruado será acrescido 'e er.UI· ....
.erci~1l .4eoo.ro;'", ~"~-ae-lo mall Cr$ 0,$0. '. . -z :. .Ji'
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~. . " ' ' .=-::t, .. " ' '" . __*, ' "~,~?ft?J. .. ,l~.~~i,tB€tí:_~,~,,, ~~;~".'-':;::':if~'~~~#~/~?"';"";~'t~":\}';''':'··, ,'~"" ç .:;p~
.~ iN" 1.553-61- Do Sr. Fernando FelTarl, ao Poder. EXecutIVO, l\travê5 do" ~'''X 'O E"O I' E'"N T ~
2.i!lIllstério dali :Re1s.çDes Exteriores 'sôbre o resulta.do ~ que ohegou .. Co- J;:..' " r;:, . .' . , ,~\
míssão designada para. levantar o montante dos adiantamentos feitos pelo. ,,, ....\,...'" . ,", ~

B:'Mil para a construção de ferrovia corumbá-Santa Oruz de .La Slena. OZPARTAMENTO DE IMPRF!NSA NAC'ONA~
N° L554.tll - Do sr. Valério M:l.galhães, ao Poder Executivo,atravéll - - .....- '---;--j .::.',.'.<. . ~.

do Banco do Desenvolvimento. Ecop.õmlco. sõbre o atrazo nos pagamentos ~. . .f!k;' ··j,;~""OR'-GIt.. L:
~as quotas do plano de parmentaçao, atribuídos ao TerritórIo do Rio Bran- ÁLBÊRTQ DE 8RITO PEREIRA

o. N0 10555-51 _ Do Sr. Passos Põrto, ao Peder EXecutivo através <1:0 Mr- . '.'·~·""t;::;':;S.';7 '.'~""""'" ",;." .•
:nistêrio::'. V1~ç~o e Obras públíca~. sõbre qual a qua~tidade de mJ.n:rIQS 'MI!". eoo ISI!F""CO 08 P'ÚIILICA.Ç&a:S 'lI, C::H...II OA lI;çlo DIIi·fi·iiõA.~l'iJ
~ô~t~d~;'~;~vtellga::i~~~ transportou do Estado de Mmas aerais, para o 'NJRILO FERRe:tRAA.LV~S''''' MAURO MONT~!~QJ

N" 1556-51- Do Sr. Anl,sio Rocha, ao poder ExecutIvo. através do ;r
Millistérlo do Trabalho, Indústria e Ooméreío, sõnre o número de nomes
ç,'jes de Procuradores e Tesoureiros .''',uxiliares feitas no decurso do ano de

1950No 1. ;57-<;1 _ Do Sr. Nicolau Tuma" ao pcderExecutlvo através do
Ministérlli da Fazenda quais os docurnenliCsexlgidC'.S pelo :Banco do:Bra
sil para a remessa de "royaJ ~ies" para o exlierior. . . ..~
N '1. ~58-61 -Do Sr. Vasconcelos -r:órres, ao. Poder ~ccutlvo, atra:

~é! do Ministério' da Viação e Obras Publlcas, sOlll;e suspeasão do paga
mente de vantagens a servidores do De;Jartamento dos cerreícs e Telé-

s>

graf~; 1 56~-61 _ Do Sr. SérgloMM,galhães, ao Poder Executivo através. do
Ministéri~ da Saúde. sôbre i.regularidades apuradas. na prest:lção de con
tas do Departamento Nacional de Econ~mias RuraiS. 'tive at~avéS

No 1.559-<;1- Do Sr. Vasconcelos Torres, ao 'poder Exec~ to.~' de'vlfu
do ~(inistério do Trabalho, Indústria ~ ccmercio, sOdbre pai~~r~~iVaclO. ap~-
t~o:~r,1I1ltS . trabalhadores marítímos ele emprêsas e C:l.p. •
....nt-'<dos. .

IV - PEQUENO E...'a'EDIEN'l'E

Discursos:
Dn Sr,EJol DUtn.: tecendo considerações sôb:'e apOl!tl(3,exterior do

Brasil. ' . tá'ios em torno da; po1ltica de de-
Do sr. cunha Bueno, fa~enaddo cO::~esr da. sul)scrição púbIlCa..

mocra-Ização do capital pnv o, a . •
De Sr. AniSio Rocha;, congratulando com o jOl·nallsta. Mauricio vaes-

m~nDo Sr. Arthur VirgfiiO. dlngindo apêlo ao Presidente da República. no
sentido de decretll1'. 08 salários mlrumos para juta. a.tnazônlca.

Do Sr. Sérgio Magalhães. solicitando do senado o andamentc jío pro
jetO) que institui a cédula .oficlal de vots.ção,. para eleições prcporctonata,

Do S1'. Benjamim Farab, defendendo 11 estabilidade dos sargentos "Da
Fôrças ~madas.

-. Do S:-. Plínió Lemos, ,edlndo provldênclall à. Mesa no sentido de que
peça ao DIretor .da Imprensa a. publicação do .substitutivo do Pla.no Dlre.
tor da SUiOENE..

Do Sr. Nicolau Tuma,fazendo observações em torno da.s ca.usas dos
acIdentes de trAnsito regIstrados, em BrasUla.

Do ar. Aarão 'Steimbruçh, enca.tnUúlando. li. Mesa. ·reque.rimento pua
constit:J\ção de comissã.o de Inquérito para apurar irregularlo:ades nas au·
tarcn.llas;

-l>Q Sr. BrlgldoTlnlco, apresentando llroJeto que transforma a Rede
Fer!c.vl~f1:;' Federal S.A.. enl aijtarquia..

Do f;r. Breno da Silveira. denunciando atividades deS'!upo lntemaclo
t1al~ubslctiárlllll, ne.· pesca· d" baJeia. nas cOlltas no· terrltono bra.sl1ei~o., .
• Dl) ~r. Furta.do' Leite, enviando à Mesa. projeto que ampara os dlreltol
de .o~icials .til) Exército.

Do Sr. Medeiros Neto, .congratulando-se com o PresIdente da . Repll
bJlca llor tel' canclonado.aLel que cria. a Universidade de Alagollll.

Do Sr. Aloísio NonO. reclama.ndo o tratamento da. Presidência do InI-
tituto do salaosllQIinelros de Alagoas. .

Do fI'. JcsP. Guloma.rd. manifestandQ soUda.rledade ao projeto' de aÍ!
tonoml~ do Acre, que o eleva. à categorIa. de Estado. '

Do Sr. Va.~cotlCfllo... TOrres, comentando s. hilmenagem que' será. presta
da ao Prt>slclent4l ela 11.e.públlca. no Estado do Rio.

Do E'r.Ma.l1o N~to, req'J~I·er.do a comtitulção de uma coln!.s&lio de In
quérltn pan a.purar lrreguJArld:::du e 011 l'e.sponsável.e decorrentes. das obra,s
rod(lviárilT.s ~o ~iar.o Rodov!~.rIQNal)ionaJ '

V .-GRANDE EXPEDIENTE

Discursos:
l>~ 81'. Pedro Vldlga.l, criticando a conduta dos fa.laos 9migos do Pre

sIdente dI!'Repúbllca,que o lI.bll-ndollll-l·am no fim do seu gov6rno. depolll de
. terem úprcvei!ado a.lgumaa "antagelUl.

VI -ORDEM DO DIA
Dtscllrsos:

Do SI' VUoloncelos TOrres,lledindn Informações a respeito da. prOil'O- .
mr çll~ da. pllfoSe c10Presldente Jll.ul·;) QUa.dro~.

Dt' Sr. BOCeJlIVlL Cunha. dirti;ludo apêlo ao. lIdere.a s1ndicalíl do .E8t&
do do ,1710, no .sentldo.:le que .....tudem o do.:umento l'nvia<io pelosl;urlgentea
s,uldi~'.'2 pll-1I1L.1.aI; ao Pre.sldElll(' bllll:.o Dt..1Anlo QUWOll.

.De S:'~ !)jl'cel< C.....closl), ~c.::1do Qonbeclmentcl to OU&. da aprovação 480
·'Meu,,,.em P~eII1den~!ll.l no g,;ni\dll Federal, que tederaJiz&.& t7n!versl.da4e
,:00 g,'I';tM Santo. . ' .

l~() Sr. ClU1l.1"llS V~rGal, =ecla.tn~ndo a inclusã.o de projeto na. Ordem do
Dia, ..

. Do Sr. Nelson oa.rneiro. 56bre a seiunda edIção do livro liA Batalbl'
de; Dlv6lCllj", dn Monlen.hor .\r.ruda. Cama.ra. '. . -'

tio 81'. Antõnir. carl08 :lpontandn el'1'Q11 àsa .autoridade. oomP&tentel
COIU: .criai am .:IWculdadea a,o.' nrodlll.orl!.ll dA trillCl h?....n..lro.
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lSecretll.r1o - JOSe Rodr1gues df
Souza
. DactUOgl'a.fos - Lia CamplL<ta San•

cos _, .
ReUIúões .- Têrças e qUintas-feira:

Ú ,lO nurll6, na Sala "CallOli peaOtl
Pilho". .

J: uno

De Fma:1ç23
'UIIII1.. 'h'

1. C',ar Pl'lltC. - l:'TB Preaí-
ae:>te,

~. I:"cr"l;'B L<J~el;- olJN -. vtce-
p~j~.laente.

s. u>.unum uoeinc - PSD.
'lo ti~nllogen<'" e-rtnctpe. - "'SD.
n, Manc la!i10Unlh~e;2:U.\I ,- .I.":':;.D.
ti. JU<1t 1\00" lia .:. P::;O.
i. Ne1.>()D MuOLe\;'o- I"SI),

·li. Ar'J!Clu <.;",,·valhc -' uuN'
s. "'1J1~ l:lrUll!.eaOO - UlJl\.

10. Raul de Góes - P'1'B.
ll. li: uguell'a de Rezende - PS.

\ xctc

I
I
j

•-Budar.j Jumor - PSD
J"el't~éLl)(1C. ~Olnan3 - ero. 
Leite Nnto - 1:':0'.1).
~llgueJ carmon ~·'l..tlic - P";D.
.1;Jl;l..;ne'-.;cG na ~'e~ - ("'S1.).

·Pa;,;SUlC Pôrte - UL>N,
rã JjL r'l eir e _ to.L.b

R« yllJ,U:lOl. ";huv('~ .- PS'U.
VIl ;\,IOl:maJ 'b'es:)u~ - í 'êl::S.

JUhl? eí umner tc. - UWN
C('.se "j""CI - l:'rt.
Ar no M[ll - prU-.

SeCft.="erlC -- Y!Jland.a Me:r.uc:,:·, ,
DJ.L:t;;u8,n... Io - ilJ.u.rIU CLclzll ..;11 tet.!•
ttcLiL'a.ll '._ ~...l1.la.rr\-1 e :r;j!Jas· relJ,j·~,

a... Il,~lJ non::.~ c.a 0'Si1...a ~a..,vi; ~«=...

12 H"mberto Lucena - '1"80'

I
l~ . Wilson Colmon ~ P5l:'.
B. - Vago - E"1'B.

Il~. Mano üelll - tlSp· VIce·E're·
SloeIlt.e.

16. ;"l,mll.l <Junha .;" P8D.
1'/. l;J~Ü~ t.."m~ - 'Pl:lJ...
16. I"a l.Ú'en LI a" Pereira - PSP.
I., "'~lJeúltA. Macnaco - t'~..,.

~U. HeliO Ma.chado - t'UlJ.
~l. J"YIl1e' MllUJO - DUN-.
~~. ~uva;dc LJtnlZ -ULJN.
·la. Uthun MMet - DUN.
2'\. Ruoens ttaniJel - !,'l'B.
211. l:I~zerra wclte - P1'l~.
i!6, CelSt Brant - PRo
:!'i.'t'ertlll·a C1lI silve - PSD•

SllPLENn3

Artur Vlrg IUo - 1i'1'B.
·A.rUmill CeJllc - Pl:lU. .
A.mllrajJi111'lail - PSO.
BaOarO J ~Illor - P5U.
He!l,lllJl11D l"arab -<,:::;0
CIOVUo 1:'lll;'L{lna - E'SU.
Chaga: l''reltlla,;- I?::iJo>.
O"OrUlJ Hermes - I?SP. .
DeOOorCl :le M~j1('onça - pap.
Clemens l::'~:r.paICl _. 1:"1/;1.
JO:l.cCleotaa -IJL'N.
B~uo Canal _ PSO.
Juac AgrWlDo - uUN,
José MfJn1t - PlJO.
MartL Gomes -.foi:lD.

O,SlVaJdo Luna ll'lllto ..; na.
RonaoD ~au;'.~;c - ODN.
E'er.rllnllr Santa CrU2 ;-. !:'SI:).
PassUli eOrto - UOt<
Sal va;1o. ...osa~c(. - t'TEl.
VILllCQ r'ano - UIJt<.
Walter Atalde~- PTB,
Ancoroo I"rap - PR.
Manoel Novaea- PR.
Andra<1e Lima - ,i'5D•
Valerlo' Maga.lhâes - P::>O '(sUbl-

t1tutr;. '
SecretárIo - Dyhlo Guard1a ,'!2t

ClU'VlllhO., .
Auxll1ares - NaIr dl1. MarIlJoát'

LeoDOns ..
Dat110grafl _,' Nuo, Barretto.

De .Legislao!(l Social.
I. Aarão Stelnbrucb ?resldente
a. t.ustosaSQbr\Zlho - ,ODN .....

-.,PTS.
.Vlcl·p.resldeotl•

a. AmaralRurlaD - PSD.
41." Al1YUO .VIAnDa -:'TIl.
.1. Ai.. de, Macedo. -' OCIl

. "O. Dasue1r.t.e.... - ~R.

De Eduoação e CI;'tura:
Il.Coe!110 de Sousa _ PL. - fre·

s!aellte.
. 2.0ervue AllegreLtl -?R.

Vlce·PreBIClente.
S. Adauto Cardo8o - UlJN
oi.. Aaerbal Jurema - )'::iU
6. AntonIo oma - PSU.
6. AurellO V1annn - Pl:lS. ,
'1. OardOSO. ele Menezes- O)J~.

'8, Dirceu Cardoso - PSD.
9. Jonas Bah1ense -,PTB

10. Jbsé SilveIra - PTB;
11. Lauro Cruz - tJDN.
12' Lenolr vargas - PSIl.
13. _Raphael Almeida -' psr·
14. Paulo Freire - ~SP.
.16. Plínio Saigado ...;. PRP.
16., Trlstão da Cunha _ PRo
17. Yu.kshigueTamura - PSO.. rm.I1mI

AbraMo Moura - PSP,
AIltónto Ol&rllll - DUN.
AmUcar._Perelrl - PSD.
AA~D10 saIJJ7 P1'JI,

Oe Economia
Itlamel FllriiW' - E'SD

deate.

1. Ja~oo I''r:;'':''~ - l:'Ti:: - VIC..,·
1:':esrcentc.

2. alal: ::;"lllpalo - OUl'l.
;{. CUl'nelrc; ue LOYUla - ,J;';~.

4. Clenaellb Sam~l<'\1 - f'j'J:.I_
O. trraun l!:rnll.m -' I:'Sl.J.
ü. DIa.:- um, - IJ1)111.
I. [v,' u~uel ';UlmCJ[) - c'SU,

[IIev l:lrag~ -PUü.
3. MUjjnu~ ~'Ül.ocntl - PR.
J~ ~é.qJUJt:uo L· ',mLt;1Jt::de - l:"clO.

10. (.)v!dJt de I\Dl'eU- i?!;iJ.
11. ~a tUD ce I'UJ 30 - PU\....
1:4. ~ll..,lO ~l'a~a - L"::iP.
l:l. l:llivu l"ulltullro - :'.!::ilJ.

Vtce·Uderes:
Brene ao :o1J ve1l'a•
Brigldo l'moco.

l?OO
Líder: FI'(lCCO "I.\Il1to._.

VlCe-Lloeres:
Hélio Macnadc,
E'lI.lllC de rarso,
JO!G Menk.

PTt>.
Líder: Ernlllc WlI.nu....

Vtce- LlOeres:
RamutoD I:'raoo.
Gualoerto Murelra.

l:'L
Llder: RaUJ l?ua.
Vlce·LlCel'; GeraJOc Guedes

I:'I:U-
LlOer: E'llOJo tlal~aOt'.

Vice-LIdei; Oswaldo zaneuo,
l?S'j

Líder: Ort.iz MllntelrO.
Vlcc.woer; Vago.

I?RT
Lldcr: Hugo Burgh1....c:...~~~---i - COMISScES

PE:RI'f1AÍ\I UH as
De Constltu'ição e Justlca

ouveira. Brito- PSD 
te.

TURlIlA "8"

1. Oscar Corre" - UUN - Vlc'"
Presrcente.

:!. alves MIio~eClo - Ql,;N.
3. l-éOealW V"~ - f::;lJ.
oi. Chaga:: r'l'elta,:, - C"::>l",
a. (Justa ,.,'JJB -UU!II.

11

1$' Ula.:- Md.CedC - <'/:>D.
'1. "",ClVliolOli ,''lUI'1.o- - 'U1.JN.
8. tillt'lJ1 JJe '--'1iI.rt:- i?Qü.

preslaen.\ ~,' Jose I.opes - P,'1'~.. lU" Pucnecc <Jhaves - I?SO,roll!4.l "," '. I :~. MIlton ReI.. - P"l·B. ,.-
1. S1\n Tlngo Danta8 - V\ce·Pre·:,12.' J e:nperam PereIra - fb,

sldente r ,PTB., I 1~.. \'/al,c1emlLl Pessoa - PSlJ.
:I. Almlno Affonso -P'Il:> I 1t1P1.Elr.1IS

3. AlIclrade I"lma - 1'8U; 'lIocaY1lca Wunha- t>'.ra.
>l. AnISiO Rocha - PSP. UyrnL t"Ire:; _ 1:'50.
5. Oastro Oosa - PSU.
6. Joaquim Ouval _ PSO. VUMa !:SueDC - t'l:iD,

.'1. Jorl'te de a..lma _ Pfl3. AfUlarlClt IV!lllltelrL ,,;. "::iD.
R. Moacyr .Azevedc _ P~O fi~.uL .,;aDiU - I:'SO.
9. PedriJ Alelxo -l1DN.. Maio L.ellO - PSr.
lO. Rondon' pacl)eco - t10:.. l''Urtaac I.le1te - UIJJ~.

lJl>N Marte Qome~ - Pt:iL.l.
11. Ferro CQsta -' • • MarIo lamourlnrJeQuv _ "60.
12. PaUlo LaurO ... PSP.
13. Barocsa Lima -.PSO. ,MauricIo ele I\Daraae - PSU.·

, ruuu ..... . I tJcello de L\1edeIrUli - pse.
1. Alfredo rolasser - Vlce·l'res1·, AtUle f'ooLuna ..,. P5D.

'cSente _ PSP. . USWtlll'lO Ll:il" ~'Uho - P1'B.
:I. Bias Fortes', _ PSO, HumDerto GuoDI - p're.
S'. UlySses QUlmaràes - PSD. Salvaoul L.oSIWCO -, P'1'B.
oi. ,Expedito Machado - PSO. ACllLfl:>erte Valle - Pl'b.
11. :-<elsoc Carneiro -PSU. Ourgel ao Amaral ..,.E'SP
&. Ojalma Marlnno - uuN. Ch.~1l.5 Ji'reltt~ ... E'1<;1"' •

. 'I. Joáo" Mendes - UDN. LUIll l"rancl8cc - PSll.
8. Carlos Gomes - UUN. Miguel ",elJZZl -EOSD•
9. - Arruda Cllmata- I?OQ. Atolc1o ele OarvaJJ1C - UON.
10. Ralltiundo Brito - PR., Jol\c Mende» - DDN.
11. Croacy Ollvelra- PSDf Pass(),! 'Orto - OON.
12. Glordano Alves- PT8 ~ey Br&/:a - mo,

,lSUl'LENTEs R!l.lmunolJ radllha - UDN,
Abelardo Jurema - PSD HéUo Ramos - PR.
Cid ·Carvalho - PSO. Magll.lb:t.eb Pinto' - OUN;
Clemens SampaIo - PTB.
Martins Rodrigues ..:., PISD.
Jo!o Menezes /-, ?So..
TArso Dutrll.-/- PsD.
Waldir E'ires - PSO ..
VasconcelOS. rOrres - PSl)
D'lrc:eu Cardoso - ?SD.
castro' Costa - PSU.
BllacPlnto- ODN, .
ErníLnl SaUro - UDN.-:
Adauto Cardoso - lJ1)!'c.
Luis Bronzeaao - OPN,
Gabl'1el Pass.os '- UUN.
NORuelra, da O~ma -PTI
Wilson F'aduJ, - E''l'B.
Océllo de MedeIros - PSD.
Oswaldo, LIma Filho - E"JTI
Henrique ,rurner - PSB.
Cha~a.sFreitas - PSB,
Gurga! . cio Amaral /- PSP.
Dervue Allegrettl ~ ,PRo
Praneo Montoro... - POC.
Sllw Prado - UON. .

"Humberto Lucena - PSO
AntOnlo Fellclalio ~PSO.
Vago - PSP. '. . "-
Reunloes - Sala ·4l'rl\D1c d•. Mele

f'rIU1CO' -t'unn~ ...... ai tlrçu ti
a'J,lIlta:s àS 1~.30 boru. - ,Turml a8,"
ü quarw e lSextllll. àIl 1&.30 boru

Secretario -·raulo Racha. .
• Aasllltentes- . SelJast1ao r..Ufa ,dei
••nara·d.c .F1RUe1ra-, IllYlllrle', 01t11er, •.

"OactllogroJos'-< MIll1 '.Jel'1l~rdC

f:~mÓl :.~A(I""'_ Jiloson '!'heoiloro'
~I/' "Otll- Maria 'J:~1ar.... .a1tar.

1- MESA
.. l'r()~lClento!!' - Ranlert MnZZllU.
'1' vice-Presmente - SergIo Ma
ll'o.!Jlae~..
• :J.' VIce-Presidente - Nestor ,Jtlst.

'1.9 secretario - José Bonltãc10.
:l,? secretarie Nelva Moreira.

':1,9 Secretário - Armando aoum-
\;~l'g.

'v secretarie - Al1 Plton!bo.
l,v Suplente - Geraldo Gued()S.

.2.• suoien te - airrecc Nasser.
:';'Y, Suplente l\flen(Jes'. ~n:,;··aj\'CS

...9 Suplente - A!ltolllo Babj!.

~ - LlDERES E VICE·LlDERES
D~ MAIORlA

Llrter:. Aoelll.rao Jurema.
vice-Liccres:

j\nwlUC i:"elJClanc~

Aruarcc "al'delIa.
Cla ":a.rvalno.
l"rallça campos, .
OUlll1ermUlo de Ollvetrll..
:Hn.mU tUD t'ruoo.
!lt'llG (,)abal.
l-l~l'wes de SOI12l1..
.:JO\1.1:jUlm R.amUli.
Joac. LVlene=.
':hl~e Jolllü.
J ose t>ellrUllo.
1I1a,!O uom~lI.

V;Il.'<!11 t:>Irel.
Jose Iv.lana Alk!nlm.
"tlô"UllceJO~ "lllTe6.
Ohvelra Brito.
Martins Rodrigues.
Dlr,.eu Cardoso.
Pearo Vidigal.
Nelson Carneiro.

DA ~\i1NCJRtA

1.tder: Jcão Airlplno. c-
VI"'" L.lOel'e~: ,,",l,u' t)"arte, lIer.

bert J.,eVy Ooelho ar Souza. SelXa~

pom., aàaucto Oataoao • i"ellrt
'\Jexo.

BLOCO PARLAMENTAR
fPl'S/f'RJ

Líder: 03WIIJllO a...mUI lI'IJUo.
V1C~' Llae!': Sento uonçlWvel
.I1.nnw VtrgUlcll .
l:Soc..yuva ("'\Ul1lll,,

.2aLlsLu Ramos.
DOS PAR1'WOS

E'aO
LIaer: AbelarClo Jurema,

VIce·r..:aorea: _
Armil.l1àCl Monteiro.
4?arlce Mur11o.
OUJ:lJ:Ja 8ueno.
,l!:xpedlto Mll.l:l1Al1O;
E.ermOgen~ l:'·lnc1p~.

..,~e GUlomlll'l:l.
MOlloU AZeveao.
PereIra ali :oUVIil •

UDN
Llder.,RondoD <'eclleoo,

VIce-Ulceres; ,
JOBl; ilarney.
5"lx~I:)Orla •.
l\1,t ezee (,)ortes.

E'TB

Lidar: OSW!dàll WlllI 1''I.IIIO,
. Vlce-Uaerelil;

ArtUl VU'gUIo.
Mata ~etto.

:NogUell'1I aa Ga.ma.
OO1rlo Ma.cnaao.
Clemens ' SampaIO.

f'6P
I,.lder:Art1aJCloUetCle1rl.

VICll·Uaertlll: "
AcraMo Moura. ."
Clocom1r Mll.let.'!'

Pa •
LIdar: ManOel I\lovaea·

IT1ce·Uaerea,
Tn:stAc c1a, Ounha.
Oervllle Allegrettl.

PSB •

tJder: Aur6110 VlllIUla.
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De Serviço Públjc~
,1. 81:n,lhmiID ll'UraD - P.;:P -- Pré..

~'ldenr<,

3. Arons-. oc.sc - <'3D _ 'Vice-
. PresJC:'cflLe.

li. Abe! H;uae.l - P?'.
4. Carlos. MUl'i!a - P3D.
5. Elltll; s.ouune - PSlJ,
6. F1'ota AgUIar - OUN.
'I. aeltcr l"uv"lcaui:J - UDN.
8. Ge:., .: c;úedes .,...üD!'i
9. GuuJ1Jel'to, Morelfa'- P'l'N

10. ~oá(; 1,~eneZ(ls" F8D.
n. Lvc'll &:a ocr - f'l'l:l.
12 ~I.ala velio - 8~l-..
13 M:!{U()I BahW'v -"SD. I
14. PalJJoi''l'eire :. 1:''}'1:>.

15. ,'aJena Ma~;'11hães - PSD.·

SUPl..EN'nS

A!a!J:I] Melo - l?'J'B,
An\lICai Pereira - psn., .
,cu'mande (,Jorre:n - p;ôQ,'
Ela> E'ortes - 1:'31).
Chaga, ,neltas _ PSP,.

F'loncene Palxao - P'J'b.
CIO C[\rvalhO - P::JLJ~

G:trIl:eJ dO·IUr1.li"a.i - PSP.
BCnrlqUe 1.8 Roque - PS?

~'Herrneo de So!i~a - PSU,
Mario Gomes -, PSD. .
Oanta~ Jl1nlOr- ülJN.
Menezes Cortes - O1JN. 
Ramos de.OJr;·el!1l' - ·1:'TJ;l.
Joáo Mdez'õ$ ·-'UD~.
seixas Dóris - Ul.>N.
&.:rnunclo Brlt.o _ PRo
Paulo ::;:..rasate· _ o!.IN'•
S:liVadDr LosacCO.- Ii''l'B.
Silva Prado '- E'TN.

Se~lt:"'l'ta ; "",:,M;'I'lA da G:ória l"e--....
rel.t'S Iorel1y.

Auxiliar - Mar! Leite PasSos cdl1~
tlnho..

.El.eUn.!!leS ~ Sa.llluBueD~ Brllnd;o';

Mevoe.s Uonçalvea - I:'SD.
Menae~ de l\'lor!ll~ _ P:SP.
Newton seio _ PoSO.
Ra~ClUDàc L'adJlhll - UDN.
satvrninc Braga - p~,U•.
Walcl1J 51mbe~ - PTB
Menezes COrtes _ UllN .
Tenórtc C:úaJCantl - úDN.
arral'..l~ de ülJ~elra _ E'l:iB.

'Se,~let~I"" - oeorses H.~go cavsl-
caau Silva. . ' .

A'.I..'-'11Iar _ z~aa Santos Gome!!.
D"cIUogra!a - Lncpecna I.>~JIlO.s

G'eUl•.Jte~n. .
fl.ellnlbcf - Q,,;,.,tll,,'-fe!ras~s le no

raso OB sala, saOl!lOl:\urr050•.

DeTransppries,COmúnicâoÕe's
. . e,.(Jb~as PútlHcas "._
I. Ne:son OmBglla ~- PT:a - Pre.si-

dente. '
2. VJ:,,,~O ~'ilh~ - tJDN ...... V!ce·.?re-"

sldente.
Armando ~.'lonleh·o '-·..l?SO.
I:l"tledn~ V.2 ~.l'Sl::.
Corroea àll Costa - U ...J'" .":
·~dll"Ol) l'ávor~' - (1)N.
l,1113rnandc· Sante.n8.. ~ ,f;l'r,6~.,'

~~'finc'd' Catnpos-:- PSD, -:-.:,'
Geraldo Vuscol1celos - PSI)'
H<111r Ramos ~ PR. .... .'.
HiJoebl':l.1de àe Ooes - PSIJ·...
Ney Braga· - PDO.·
Nlcolau Tuma·:... LJP'f ••
Souza Leão - PSP,
Vasconcelos Tôrres- <'SD.
Waldir Slmô~ô-PTS.

SUPLEN1'E8

Alalm Melo' - ,E'TB.
AI<le i:iampalo - OON~

Amar!IJ .E'urlac ...... f'l:SO~ ,,--".'
. Beote GOOl;aJves- ,PR.·"'-"

Carvalhc. SvbrUl1lo .-.PSP. .
EpilVRO cleOampo!· - -UIJN.
EucUd.ei Wicar - 1'8D. .
Héllo ,Ma.chadí:r ....:POO'
LUU CavalcslltC - ,.'E't.' .
Mllj;OD ..Brlllldo· .. , P13f'••
Oellla.r.CUDba~PSD•.
03'C'Bldo Rlbelre - P8D.
P8&S~POrto -'C1DN, .

vice

StlPt.EN:rES

Abelardo Jurema - f'SD.
E'eroando ' Sllota.nll . - ,I:"l'lil"
Alrreao Nasser - !;>aJ?
Domingos Vela.see ~ t>SB
AlUlSlU ce C!l~tru - Pô.\).
DanleJ l"áraco· - PSD.
oienc Lemos - PSU,
Jo~ue de caetre - ,l:'Tn
B2lJO Ml1eUa.l\O - J?UL;.
Bel'me:: qe ::UU79 _ p:=n~

EpUogo ele (~n pus UUN.
Laurc crua - UUN.

Me.ndfilf ''ie Monns .t,Jof:\p"
Vasc....ncesos POl'J'e::- i?S.1J.
Ra uJ ce (J01S _ P'I'E .

Dantas Juntor ..;. UUN . rSubstJ·
tu.nco, p,·ov1'Orlr.mcnte,· pero ::OI'.
Newlon l:e.rr!Clfé)).

Pe"e:J'>Jpirno - lJDN.
SCCl'et9flD - 1"mocISCG José .l"er·

reira SlUdart.
Reunló~s -. Suja Bue'r'~o 8!"t"HHl3.C

quullas-lclras, é'" ~1.O noras.

1

I,

Aurélio Viana - l?SB.
Cbal;aa Fl'eltll4 _ I?SP,
Clebo Lemo.s - PSD.
CI.JCienor ~'reltab _ P'I'B •.

WILson Calmon - Pl:lP.
~ernande santana _'·1"8~

(;01'l'PQ da Cost-ll - 01)N,
O,rno Pires - PSO.

E:xpeclJC, Mncnaoo - I:'SD,
l!'uclidesWieal' - PSD.

r Lul'I"'O" r'''lxao - l:''l'B,
Gaonel Eiermes - \JJJN.
ReItor csvarcenu.
Berbert Levy - UUN.
.Ieee Iererre _ fSD.
PilnlC Lemos - lJDN.

. Jose GUlUmllIC ..;. pSD.
~ 'Jose, Lope~, _ ?TS.

t.urnat t1IJE I'avora '- 1?'1"B
Lustos:I Sobrinho - UDN•
:i>l::.uricio Joppert - DDN.

L!n~ Cat':"::i:i.l!Jt€ :.- l:"ti.f'\
["U12 VIana _ OUN.
~~a:~ Neto - f"l B •

lVI,:h'io Gon."!.cs - pSD.
NÚpuH'UC F'o'ntJefledt; _ PlSD.
~"eaelr(Js Neto - PSD. De saude

Waltel' Passos - PR, 1. BamlJton "'0,!;uelÍa ,;.. UDN ;.;.
JI((;WtoJ1 BelO _<'::lU. (SubstltU" .i:'reslr./eO;e. ,

CIO, provlSOrlamente, peic &. JIil. 2. P..eg·l. pacneco _ J?sn
.cuei isanurv». Pre.'HOeote..
Oscar Corrêa - UDN. a. Anu;.C>.U e'erem, - <'S:O.
Otlloe Mader - UI.IN. 4. Bac1aro JUIllor.- PSD.
Paul" Mlncarone - l?rB. fl Breno da Silveira - PoSS

~~.~i~~~!pd~/~:~CJ-;: :'S~SD, 6: AnUlI'.lO ("tagll - PH.
R<1.moc de OUvell'a ._ i?'rl:l. 'I. Dyrna·l?lres - E'SlJ.

'-.-,Regls Paebec.o _ PSD. 8. E.'plJllgo Cie .,;mnpus - O'D1'7.
. Sald:ioha DerZI _ 01.11'7. 9. Geramo ele';", vaLho - l?JJC.

I 'J'neodl1JP de Albuquerque - PR, 10. Jose 8umoerto -, Utl,Cl;. ' ,
, '0 "ti d d "' ,~, 11. Jose Ralmunao - P'i'B,

O~. Orl'. ~.· .m, cnt,O e Fi~C2.lizaç:iO.1 J:5eglSmUn"c e An rn e - ,",v... ' '1"._ _. ~ - 'I'nrso Dutra _ PSU. " JO::lO VCII;'8 ... - PTB
FIl12.n~elra . llne) ~J;~m _ PSO. 13. Leso Samp!i1'~ - Ul>N.

Wa::;;er E.:;tema _. pres:àeDte Wilson 0alrnon - PSP, 14. Mlg'tleJ LeuZZl ..:.. PW.
.. tt.'U"JnCb- S::LI1l "'.0:.on10 onrIOS lá. Nilo Coelbo - PS!,).

p:"w... l'U Fí..M A "A" I Turmll "A': - têrças-telrllll. a,<,. 16 16: fiRmOD -.>livclra - PTB ..

1 ~i;::7~~~;~<:;li~e,t ~uv~~r:' _ i=:::J. ~Of'~a "a" _ c;uartas-telras a~ 11 17, XaVler~~:::~;:s - t"ôP.
a' J,,nO',I:l'" '(,"010' _ Pl;;D. tlora... Antllnlo umc:-PSD:
~. :...elt... t\et(c _ l',::lU. ' I'urma 'C" - qUlCla.s.·(ell'as. as l~ BenlaJnlm~araD - t'SP.
:>. j,;'oe,vmi.' ·L:.lnE _ /o'~D. tloras.·.-" UlJcenor P're)t~ ;..l?1'J:l •.
5 NdrtL.'l..' ttuc.rlgUe:":- i?511.; c"m:ss.ío Plena - qoartas·feJrlll Dra.ull. E:rnany' - psn.
'I. J Me'.':. ;l1a.:a _ UU1-<. Ia.- 16 Curas. , . GuJlhermlDc de Ollvelrll - E'sD.
li ~.rnam. :3eLll'C _ ,U~~. SecretUJ'lú - Ivannoeb Lopes .Rosa.. Jose· SllvelT!l -PTB.

9 l:lJI~( f'1I1C<:- 1.2DN. A'JxHlar - &loa. MOrell'R áa SUVB 'Ja.nouny ~arnell'O -<'8D.
:10 CJul·'...V" ,1<3 _ 'i"!·B. c>:1an.lfl.S I?el'ell'a, .. Joao AOeta.1l3- 1:"5D,
li KUl ;~am"" - P'l'B. I LourIval 8atl.';ta- UU'N.··
l~ eVl!lfIC "a1;llênc _ <-"113. De Redacão Nelson Omegna,;" fI'1'Jil'.
l~ Hid1'llltol' haOç _ P'l'N.. Oz' '* P frte f''l'B,Pre51 Sa\(lanh~ Lle"7J - ÜU!'!.
H M,noe, ae M',r~e' _ PSP.: de;.~e u. S ':"' - " VaJr.rte M'l.~alllae. -1"60.'

I'U h.M.b • 6" .Z MeDel"OS Neto _ l?SD _ VIce- Ant<lmo ClU'IO~...- crv",.
l. -JOI,' CleoL,n"" - '.uu::> _ V.lco· l:'resloenle, '\- '.{'aI:ctslO MeJ:a - OI.:N. '.

PreslCetlL~ 3' J.<~errelra Mart'!l.'! -PSP. .' I WnJl1emar li'essos -' t'S:a·.
~ ~ LUI, Co ',OI ".:ano •. P:5D. "I Jose, Menir -,PDC.

:.J Jose M"ncb' _?UC.. 5 _ Ma:,nji1iles PInte, _' ütiN. "Moreúa dn Rochs - ?R.·.
:;1. f\.JLJ!'sl.ae (,.'!l,$trc:'" ·.1"3D. _, ,S'lbst1:l::,jo €Vellt'IS.fmentp pele Secrctano - Be:bert "A. 1. Mon·
;l l;ra,,:llt ..MJcf:;;aç, Net·' ._""SD; ,SI' Dep .Paulo Ssr~s?,te).· telro de Barros. '
;;árm~"at c,;urrca ..,.' ?sD.·' fj _ Passo.s Porto _ UD!\ . ',Reunlbes - ,SaJan9 215 do Pa\Mlo
I; ,)<11)0""1 03rnell,c, -f:'~,'D,' ")1 :",Ü!l.'J'J' ~;'~"''"'M, _.''''1'3 do Coogr~sso, NaClOna.z qua~:.u,ií·

'1. F··'~·lt.t' ,A:'rr.er ~ ftSV. tSubsti.. ~.:' .. lo; ·Jl~· '1' ·T~·'''''Ç'''··' relias, as "qulnzatloras ê.. trint~·\i:ru-
., la' pr~~ISÓ"l"meJ:iTe M~lo. Sr, SUP.,EN L_. cut s .• , o .' ••. " "'''': ,. Jo50 Ag'l"pI!lO -'QDN. O..
.h.l,se RHJ). -:.. . Leoo1l Vnrc;ns '- PSD.. --

.lI .<e'it1li Barrete - trON. I LVC1c 9.8uer - PTB De Seguran<Ja Nac!~na'
9,. Anr"(,na:: l:arlO::;" .'- Uk....,~ I rJ.t,rlo'(~ "il'S - ?SD. 1

lf]"" JosuC cc C"otro _ P'1'B. r'al1iO L~'lrc _ PSP. • E;srp.~es 'Roclr';;lles -' Pl'esldellt
n. :,J'1c ór~'.l" _ '?TB Ronclon l'achecc _ UD;;: rE;ubstl. - PR, " .

12 F:':rr.tlfrtc Gabbl _ J?TB. t'~idc pcovlsúnamente, peil' Sr. Me. ~. JO$e Gl1la ma.."o - Vlce-Presl'
i3 '\1r!1n:r. Clf .0uvelra '..- pSB. ne?A:'~ Cdrtes). / ! ·crente -' PSIJ.

:11 _ t-;og:l":~ra 1- Rezenc:e _ 1.R·, SnlV3cJnr. l,osn~co. _ ['TE. 3. I\Orahào Muoll'a - PSP.
S

i " S; 4" AOautr; Carduso UUN
ru ~'.:I':." .C·.,' 'I eCJ'etctr.o; pe, j::U"c anaell',a Góef • -.'l. 'l,OP'c '.' fi •.1\.J(,ISlO ~'erretrtL. -" PTB•

.SOllté .~dl(J! _ ?'iJ; _ V'lce-P1'e· ' ,~. _ 6. A.!JorQC( L.lm,. ,.:.. PSD. -
~1ai':lló' .i. ' . O R' '. E t . '1.. CUIJr'a t:lUeoc - P~D ..

;l U:Ll:::h.de Car;'aJl:1c - .(>i:lO. . e . el~C(leS X' errores ' 8, Ch>tgois Prelta$ - Pi:5!?
3 1'11" Coell\c- t'i:5D. Ra,O:llmClc Padillul'- ?reslCleIlte ~,.Do:nmgos VeJãs.co - PSB. '
t. -R~.i!i:lJ::cto chav~ - PSD.. GlJN. 10. l"emanao RlbelrO:"" ,ODN,'
:> f'..a' D", "'"7.eIJO'- PSt,. [vete Var"'us.,.. .. Vlce".PF.s1dente 1L. Humberto Golllll - PTE.
é!."arllrnlOc Bca,g",{ _ !?SD: D'Pn.""" ., '2c... . .Mlguel Babll!l-PSD.
'1. Am'nIC Car;osCle Mag"U'làeS . l. t1delmúr CarVaJ.Ilo .., f'SO. lll. Pereira Pinto - a,DN_
". ,UDN , " ,,'. 2 Il.mar!IJ l"urla!l_ flSD. 14 Phl 'ndeJ"MO "areI" PS'D

8. 'EJ)I.l.Df1O de Cámpos - OU,iN, 3., De"oorcaeMenalln"D ~ PSP. ' ' . .... '" ~ - •!l B UDN - 15. Ralfi1'lMO Chaves.,... P.:ilJ.
lf " Lour1V1U aptlsta"õN' S '. st1 4. Eal,llertoae ~tTo - UDN. H!. .Rezende Monte!ro - Pl'B.
l,~~,~~, ~~~~~~~en~. ;el~\/ i: -g:tl~~;J.r.~~~r:o_ -oG~~ , ni<'<JO>tltll' Ne;lmallD - V.rB~,

Leito Sampa1ol. . 1 GurgeJ CIO Amaral _. p$ .18. Vago - ODN .. ·· .
·lLCarlos Je.retssat1 _ P'I'B, ' a. E:eJ1c Cab.'U,';' flSD.. . SUi'L1Th"'l'EB
'_~:liloc8Juva cunna _Pl"B, I 9 .. ,HenMQ1le "l'urner:'- PilB • AloisIo Nono '.'-'. e>TB.; "
:13' MtHilD Bralll1ào - Pl:l:E', 10. Marto' Martlm _ OON. Annando' CarneIro' _E'Sb.
'H;.':'Man.oel 1'00v.a1li- pa. ,11> MoreIra da, Rocha -.pa Ben.lamlml!'aro.n - ,f'Sl'

" , ... SUBllTI=S '1:1:1., Ocello Meoelro~ ~ ,,'PSo.... Carlos Oom3ll· "';'OI.>N.
'JUovslc . NonO -P'I'!l. 13. Oljllell'B !"ranco .,;;;, PSD~ . FeJlClanc f'eoa- . PR..
•..MtonlÇl, ~1I11elanO - f?RI). \ 14, ,,'P,eetr.o VtCU,Il&I·..,~, .. l'TlI.nçacampo$-·~SD.
A{r.uqe}t.mua - •..f'!?Vl). E'etromof'el1lal -,~. . UIlI'IOGolllOl-J?SD.

-"uons" Or.L:)L - l!tll).
..e:..J.H,oa~l": t$;lO\~ -- lJ'i ~.
!j.tfjl't1ltC' Val - :.. o:;l.J.
C't'la~~ fre;La:s - 1;':":1.:;),
'jJla.ma"-M:1J'11..n'·"' - L.J.'rN.~
::lenJH.;~ :;H: ::3";UZJ; - 1.1~!J,

.Jnac.. L\le'nt::~e~ - .P8LJ.
~ .los:: ~"~,:LlllllndC -.~'l.e~

!.."cJt j\,,,,er - ?'fl::>
L. :J.,,",U ~l b i eira - r'SD.
.f'tr~l L'ostB oOi'<
N ,'~.'-,l:.o L\'lunt~.:.rc - pS0,
Ü'C,," CU1,rea - UU!': ..
~,l~.~n ::31U1r,~~ - :''fb.
(":UjIJ~ l'JâcerC19 - UUN
'l).H:dn',~o~ verasec - PSB.
Ad:',~:JL Aives -Uni\!.

'lE'Jn1,~..s _ Sam -'SaDlnc 8al'f.0I!0··
ç;llar~,a.~ te1r~. as li), noias e ao ""a:u,"
Dut,Os

Secre'$:la -' Lull; AbIgail ele !"a.
371as.

vnc:l",!:ruta - DeorlatO Pmto R1-
b",l:c' R:H'l'u'.

,~. Br:gido Tinoco -. PS:a.
D. Cll.r'u~ no Logo- PSU.
~. \!:il:l.s· aO:ll111C - PSU.

10.. FlulÍccnt. pau:ào - <'TB.
11. f~:J.rry Normanton - l:".l.':-r.
1:1. HenriquE .La l~oq\lC. -, \:'ô!?

.1<1 J e,,;<: ~'r CIre - P::JO .
l~'::)ul\'~~f1LJ: Loot:accc - prJ3
lb ,I ar «. uurra - t'SO.
!!S 1 eoi'lr1C ~:~'''l:itc::nl.J - WUJ:\{ ...
1',. \'ia' lU PlICS -1:'::lD.



Janelro de 19:;1
=,

; SWetár1a:~lU'la L.l:IZd dE rol",
t'elell''' .Re:s

'6 - COMlSSóEf

DE 11:'lUtRITO

Para asurar Irregular!daé~s no
Comêrci('l de Impoytação

<.RESOWÇAO N.O 2. DElS59)

2. Ahelardc Jurema - ?SD .,. Re~
lattll'.· .

3, MoaclI Azevedo _ E'SD.

4.. JOSé H'unbetto -' (JON.

~. Esrnermo Arruda - pSl?

prazo; ce 2 de agostc a 2 de COV2m·

ore oe l~tiO

. lRE."iOLUÇAO N.~. 1 Dl!t!J59'.

(P.,ESOLUÇAO. N' l. DE. ~95S)

I Prazo: de 2 de agllsUl a 2 de novem
oro de 1.961l'

-'--

l. Sc>uto MaJOIt - Presldente ..,
PTB.

1. Corrêa .da (Josta
- UUN.·

2. Jvl'ge ae . Lima Vlce-Pr,'sl-_
aenLe- ~nl.

a. Eiumtlel'Ul t.uKcel',a - ?SD. ~&-
lator. '

4.. Lenolr V!Íl'il'a.< ~.PSU.,

a..NlColau l1.lul<J - U1JN,

8.-SUvlo Br;lga - 1:"tJ:'.

7.. Wa.Jd1J !'lJ'e.> - PS.D.

Secretária:. Maria Lul:~a de ro!edo •
flert:Ll'a ti.el.il

1. Mario O,,-nes '7Pre;;ident4l
PSP..

2. eo:.t.l.'l:Jo Ca~al"anÍJ Vi~e-
Pn'-Sluente - ·P'FH.

.S. BfJac éUloo -' R.edt:tor - Ó'DN·.•
'.Wt':'~OD Ca:~oD"::PSD. '

'5. SouZAL.eiio -PSP'~ F . .
~ O"."'. 0_', ':'1' . ,'- ,',. 'O',

, 8. JOê.o Meneei!. ~ aOH.

. 7; R.êllo M.a1l1<lS -. 'PR; ':

•. Ma.rtJ-ll.> IWarliU~ .~;~' ,

SemtArlo: .1vá.n. &oriJ&o;
. '. ':..C,;1.\~ ,:'~; :~~.:, ".'

P~ra examinar e estudar a
~i!uação 'das emprêsas ·es~

trangelrasconGe~slOnàflas

deservlCos ol·bllcOS de t:!e~

trfcidacie e outrgs

?razo: oe 2 ae agnsto. a 2 oe .:lovem.,

Oro de W6D

,
!
!

Jara aourar irregularidades re
lativas aos bens e valài'e:
cas Emprêsas Jncerparadas
ao Pa tnmôruo Nacional

as:

vice.

Prest-

P:.ilJ.

E'SO

PTB

'UUN,

UDN.
- U:::"N.
P'l'B.

(Seçã.o I)'

suoietue«

ao ron gano das secas

StrPLC1TES

""",ma Mo.meCl ?5D.
V!igo:- ~:
VUl:O - PSLl.
Mário Mar1.lr.ll

Passos POrto' -
AcwnlJ 'Barreto

Ll'C10 Rauer 
VügO ... PTN •

Va.., - l?~'l'.

João trrsuro _ 01>N.

Petrorulo SarltA cruz

Sou7-a Leac - Ii'SP,

TheuciorlcoBezena

•
Emenda' à Consll~UlçãO n. 3,

, ae l~o9' , .

Emenda a Constltulçâd n. 4,
·ael!:tó~

Sccr~tàrla. _ Lucilía Jl.mailnho cl
Ouveira.,

ReUnJ8eS as ser.!und;.'.::-telJ'as t..s 1
l1ora~, na Sala "P2IlJO C~ ~TonéUl'

Y. AIIJ:slO Alve~

ae;lt.e.

2. AwYSlo NonO
Presic en Cc

3. Carlos Murllo _ pSD.

,. Euélloes Wlcar - I:'Se.
·b. Francl~co MunLe _ "'1 l.

6. Furtado 1J81te- UUN
'I. HelllJ Ranlwb _ li'H..

1. t3enJamJm r lUl<.n - PSJ? - Pre,
ti'UIlI1Lll.

I. J(Ill,o ,'denaes - UU'" -. VICe'
l;'rwolOi:it.e.

I. Ancull.Oc; Uma - ?SD - P.eJa:-"t,

'. üu.ceu. ",W'COIlC -' l?::l1l.

O.'usw~ac L.1~j,rULo - l:"!·S.
·~ecreLa.:!'lO .;.. ueQrll'~' l.ia~lã:c·uuu.

AUX1lj~l - toeu. ::llwLOO ..;uo."i. '. " '. ~

'Da nova reQa~ao lIus tJ.rtlgOf 44 4 'io~

la .....u~~II.YJ ..af" ,ti ea~ IÜ.
"

AlOisiO FerrelTa - "Ta
coiià LiWa - UUN -,
GlltOO CIJ Ç",rll - ?sr5.
JanounyClln.:MO - <'::ir-
Joao Cleotas _ UUN.

Josile l1e Castro '.;, l:"~

LUlzHronLeao~ UUN

LUlZ CavE>.W"-OC] - pj.;.

~j[.óD· ~r&.ooão - P::>P.
SecreLarla ..:. LUC1!la 1'.!l:Hlrlnbc
ae ••li) \'elra.

Reu~iOeS;'.,:3· s~xtas-telrali. às l~ I:U>
ea.,. .ali ::il\i&."J:'I\Wú a~.nontlD·.

1. _Aae;blU .Jurema _ PSlJ.

,~: tllJ.tt'UlOO '- UU.N

~ JUóedw.wunclt; - .t>!..&.

t. :,.tJlc, 1.:01"'11'0 .. p~u,,-
~. V~S~C~J~ 19rr~~ -f'~D.
Sec:'t!llrll·. Marllll.o\ll.:8 OI.' loJec1'

Pc, cll~' lio:lI.

Acrescenta lU) lirL ~ti 08 Cvà,5tlim·
,Av - :re'Or: r kloJ ;1tlla.~:t! t:Lh.. Uvl"Q!aWV'" ~ 'ali
Je1aS ae allilla.to;

esu.

E'rest·

olÁRIO DO CONQRESSO NACIONAL
,.,;"",;".""=,.,.;,;.;.~.........,,:...,,,.,=-,,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,"..,,.,,.,,.,,.,.,....-,..===-.s;.. .. ..•=s .....

CRFSOLUÇAC N." 10, DE 1959)

2. Oorréa da Oosta .... Vice-Prm-!
CIente - ul>N.

Passes E-ÕrLo ... Relator _ UDN

Afonso Celso -. ?SD.

JoãO Oleota& - UIJN'.

Abraão Moura - pSP.

Petronüo Sa.n ta Cruz

Heho Rarno.s - J!SD

RUl RamOi - ?I'B.

CRE$OLlJVAO; N." 13. DE 1959)

1. Osmar OUnna - ?SD
CIente,

2. Ferro Costa '_ UDN
P.,·eslOente·. .'

Para apurar a extensão e ai
mtensidade da devastacão
dos recursos naturais do Pais

?razo-: 2 de novembro a 2 de tevereírc
de 1961.

1. oueno eu C:U'U ... Presldenti ...
PSD.

ª,' Clova Motta' _ PTB Sfela..
tor.' .,

oC. Alulzlo de Castro -PSD.·

'6. Aroj~~ 0arv;."a;o":' iJON:
8. ~pealtQ MAcbaªo. - esq.
7. Milton Brandão - PSP.

8ecret~la: io!an~a Mendes,

<RFSOJ.,tTÇAO N,· li, DE 1959)

Prazo prorrogado:' de 11 ele a utubro
a. ~V de novemorc de Hl6l1

~ara Investigar a r:nalversação
"d~ ·dihh~itos· púbiioqsPbr Vl~
del~clu'são'-no Or,íamento dá

.,..;.. .. " .;- ~ó '. ',.. l' , ., . ;, ~ ~. "' . • _. .. - : .. I

República á título d~ $u~yen·

oões para entidadp'l; inllyi~.
t~nte~ ., '.-

~'. ':' >

S.

4.

5.

6.

1.
8.

11.

lO. osvarco Lima PIlho - l:"I'B.

11. va.enc MoI.ga:hãe.s - E>6ll su...•
utuico, pI'o V1.';1)l' tamen te, Pe..l.

De,utadc Nov~ da 'Costa,

I .SeCretà:lo: George';; Rei<l ca \'li."
IUi.lli-l ::>!.iva..

IParaap~rar~existênéia de ::
.: Irregularidades no SefVlço LO.
~ SOCIal do ComércIO ( SI:.SC I u.
! e no Serviço' de AprendJ2él:
'I gem do C.om~rclO (SE.NAC)

do Oistrito feder.a] .,

J?I'esidente

VlCe-?rcsi-

. ;s:
S~bado 28

De Valorizacão. EI"A",omlca
- '"dà Amàzônlã - '-

4 - Cür.'lISSõr:.S ESPECIAIS
Oa Bacia do São Francísoo

ReZ~nde Monteiro - I?TD.
Rlbelni Oomeb- P'l'B. ','
Perell'll' l.>O\)e:l.

81lturniIlo Braga _. PSD. subst!·
tUIOO, provisortamcnte, peío De'
'Mor J ..,se alo -' rSI).

Secrecarl0 - LuclUa Am:o.r1nhc cle
Onverrta.

Reuol&es _. Têrçl\s-relras e.auíntas
te:r:"" él.> l~ noras. Dl! l:iala • ~aLLlo ce
.t.rUDtln". .

. Oe Mudança' da Capital
L. l?erelra da'S\lVIl:';' E'5I:l :.;. P~"

S1cente. '

li. Jl:mJ V!.U Caladó .~ .IJU...,! - V.I~
k'rll~ICflllLe;

li l:lonapiU't\! Ildnla' -PR1·,·
41. l:lewrrli' lAlte·- t"J.'IIl.,
... (,;~trQ (;oota~·.;, t'$J.):
(). ~'tinnll' tlU8rlO ':':C'liO.
l. JI"rança L:l>mpOl' -. t'::».?

li, - Gurl>eí ~O AlnaraJ ''';;'l'SE'.
:lo Miguel" LofIUZI', __ P'.l'N.''''.'·
~. ItoDCOD t'lMIn~o -'.,,,,oM;

,tu. S~ClatlJ1a.. lJel'lll .• -.yblll..,
.<;~ .... ., , ••1. ..!;o_.,,' _,""f~;.

1. l'heoaulo AlnUtlucl'que- PRo
Ji'reslOenLí;.

:lo ,'AeUe,rub Netto - PSD - Vice
a ;UOU;I~ t'lono - i"l'b.
4. !!:ClgalO t'el eira _ J:'::lD.

l). JO~é' ~larla 'll.u:mlnJ ...;' t'S'D.
ti. J..l1mllrWDt; 1U'OU111' - ?T.b.
'1.M1JvelDe~ wmu - PSu.
11. O~CaI correa - UIJ.t'l.
:oi. Pa.;~o. POrto' UD!Il.

iu. Pawo sreire - J:'::lP.
ll. ciegLSmunoClA,Od.rade - OD~.

'StlPUN'Il'S

AIldrade LllUa suno - J?s:t"
l!;uvlúall Ul!lIZ "- UD.N.
ArIllUOC vlJJ'cez - <'::lO,

Ed\ando Flores - UDN.
Fernl1.Ou~ba.nLd!la ;..f"I'b.

'l..= L.:l!V~IC..uu,
Mllnoel àe I\jwelda - PSIJ.
MIIW'lcIO AD<lI'l.cit: - P::lU.
Ü,;v!lJQo8.lnell'0 - E>S~.

Suu:>a . L.eao - Ii'~P.
&lJbell't tiVlIIU _: fiB.
Vasco ~'Uno - Ul)bj •
~t.eie~ RlJC1rIIlUt.l> ....PR.

6ecl'eta.na· - J..ucllla··· AmarUlho <I'
Ou '~Jra, ',: " "

ReU!llO~ - Quattas· fetraaaa Cluin·
ze nwt"l>. ' 1111 ...lU" .1:' .......'" dei' ~TIII1-
tlJ:l'.

1. Armando. Carnetto
...;,' P.I:1.I,).

2. AIlI1UlO Monso -
C1ente.

3. Castro costa. _ PSD.
... Gabriel Hermes -. LlDN,
b. ~ayme Ar~u'Jo-' UDN:
ti. AdaJljert<l VaJJe - "PTB
'. Llster CalC\as ... E'SD.
li. Rezenáe'Montelro- PTF
li. WUsOD C3aúnon ..:. PSi;>.

lO. Ant.õnlo l"r~ga - PR."
a. Valeria Milgalnães.....;., J?Sl.>.

~PLli:Nns

1. Eurico Ribeiro .... ?SD.
li. '~rell'a . na' b'1Jva_" FSD,
:lo Amllca.t' E'erelra ... pstl~·
4.. Jose ::lamey - OplS .
1>. Jose GUlomard. - 1"5D.
6 CorreIa' da Costa. ... crDt
7: l"ernando Ribeúo ..:. Ol)~
!l. José MelllC,'" pSD.
9. MOl'wal:1a RocnR"- PR.
SecretarIo -Herl)ert A..1\ ,Mon·

lelro ae .l3arros '::;Ú~:;tltuto)..-

Reunlões - .Sala o~ 2i~do pa.lac:lo
do' Congresso N "'~Iona.l -"-, qu&rtaa
reira~, tU "qu1IIZe noralletrlnta· 'all', Pi-azoprorrogado: de. 2 de novell1brê
Qatos. : \ ,lia, àe Janeiro dé-J9til

1•. ArioraéH:' wma' ii'lU4l - a:>&l
l'resl(lenW.

. a. Atmur Jl:i-g1l10 - ...111
Pres1ceDr-e. c

3. Erru.nJ "Sá.tlrD - {;tlN
,'(,.;

WI'.

'. JeÚé Freli-e-?SD,
IJ.Va:;;;;'10'Máia·;riit~-: ,- PSD.

8.Se'giim~nct«(·Aottraae -ÕDN.

l
~.:OSVllJllO 'RÚJelrC ";;'PSÔ'.:.' VI~

, 1.'-cjo<lo~lf'willet:- 'P8Jo: .
S~r.ê~e:' :,Pl:Fn~~d.~C9=~.



622' Sábado 28
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DIÁRIO DO CONCRESSO NACIONAL (Seção I) .laneiro de 19ó~
34_ _ _n.:'... 3

c

(prazo: de 25 de agõsto li 25 ele
novembro de 1960)

(RESOLUÇAO, "1937 - DE 1960)'

Para investigára imp~antação

d9 indústria automobU1stica
nacional -'

1. Cllvelr~ Br!to - PSO.

2. Aelerbal Jurema - PISO (Sl103-
tI tUldO, prOVIS(lrlament~, peio
Sr, Janduy CarneU'of.

3, GuUherml110 de Ollvelra _ PSJ!).
(SUbstltUld'o, prOVlSOrJamente.

peio Sr, Blas' Fortes) .,

t. Bl1ac Pinto - ODN.
5. Segtsmundo ete Andrade _ ODN.

6. Arthur Vlrg!llo-- PTB.
7. Moalc1o Cerdelra - PSP •
Secretnrlo: Geraldo de Andrade

Wemeck. '
aeuniôes: às quartas. qulntas

reíras.

Para il1Vestlgar as cauS'as dos .
, /

últimos desastres aêr ees
ocorridos, no PaIs

(R,ESOWÇAO NÇ a8, OI lseo '

(Pr.~o: De 25 de. q,gOsto • ~ elé 4e-
.. zeml3rc de 11160) ..

1 _'M:g:J,lel BabUl'J - Pre:;leleIl~ ,
- PSD--

li - AdihJl Barreto, - Vlce-.Presz·
dente -, <.1DN '

I - ~m1l1o Afonso ...; Relator
PTB.

oi -'An~n.lo Carloll - tJDN

• - Flor1ceno Pa!xllo - PTB. 'o.

• - Gurgel do Aín'aral - PSP. .

7 -Helio RallJ()S - PR
• - Océl1o de Medefro.s _ fSD.
~ - Ozanam CotJilo - .E'SO;

lpara investj,garas ~ondições de
I construção de Brasília, oraa
; nízacão e regulamentação da

4t seus serviços públicos

(R~Olo11ÇAO N.· ~9. Oi lU60)

<RESOLOÇAO .N,. 39 DE 1960)

<Prazo: deS desetembre. li de
1anel\o ele 1961)

Para investigar denúncias sôbre Secretãrlo:Óar,los8ra,sll 4eArâüJo.
. '., \ ',. ReLU1llles: Quart.as e qulntu-felru.
Irregularidades na Admmls- u' Qlllnze ,bOrall. ' _. , .

traçf:o da Universidade da , ._
Bahia.

Para investigar Contrabando

de Café, na Amazônia

Para estudar o problema do
terre e do manganês

IRESOJ..OÇAO NÇ 34, DE 1960)

3. Oi'l'%le Plrea P'orre1ra - !ISO.
IS. E&l5en XÍlvora - tlDN.
8. Elq)edlto Macllado - 1'50.
7. MarUn" ROáJ'lgue.s - PSD"

Secretário: Luciano B. Alves
30L;Zl?"

l'ola<tc

lRESOL!JÇAQ N,' &2, Oi 1960)

lRESOLCÇAO ~,·,.30. Dl!: 11150)

(RESOLUÇAO N,' 9, Di 1l}59)

,Alvaro1J%ls - P$f".

I. NeJaonOmegna - I:'TB.

5. sa.turUlno 61'S sa Po.tl)-

3. CIOV1s I:'esta.na - 1'50 - R.tla· Prazo prorrogado: de 8 de, outubro •
toro 30 ete novemOIt de 1960

1. Nlcolau ruma - E'l'ea!elente 
DDN.

2, souza Leão - PS? - VIc&
PrN;(lell~.

1. AlieroaJJoema ~ PSD - Pre
110eI.c••

2. Furt.;,QC L.elte _ CON - VIce·
PruJCea te.

s, FerIlallao ~Eont&."" - PTS
Re.ll.t<)J •

4. Baruel1'8 Leal - UDN.

fi, DI&.I MlM:C<.Q - ?SIl.

6, Souza L.ea.D - t'SP.
'1•. R&ulllll de OUVI!lJ'a _ PTB•.

8, lheOelUlo ele ~ bUQuerqu. -o, rtl
9. Je&eFl'elre - PS1)~

~. secretárIo: ":IM 1'-L.lJO.
1 _ Dirceu Cardoso _ Presidente, IRESOLOÇAO N9 36, DE 1960)
, <P15D)

'. Prazo,: de 21 de <novembro de 1S~O •
Para in'1estiqar fatos relativos 2 - ~~~~l. Sragl1 - Vice-PresIdente 21 de março de" 1961, _

à COllstrução do :Põrto de 1 - TemperardPerelra --' ~elltor 1. Walellrf'ues _ .E'SD.·
, . (Pl1Jl, ' •

Mucúrtpe, t -AlltOnlO' carlos MaGalhâ~ _ 2. Mário 'ramborlnde8"JY'-:" PTB., '
IRESOi.lJCAO N.' 33, DE 1960J (UONI. 3. Jaune AraUJO - OUN.

!?:.azc prerro:;aoo: de'SO de novembro 5 - Osvaldo Ribeiro IUDN'l '4, OJBllna Mal'l11hg - ODN.
a I~ .ae aezemore ae lY~U 6- t.oUrlVaJ aaptlsta(ouN) D..Jacob Frantz - P'I'B.

1. V8.S<'o Fllho- tiON, _ Prelt. 1 - FertllU1d~, Santana lPTB)· ,6, Pacheco Chaves - PSO'.
oente. ~ 8 '_ castre Co~t8 (PSOI -'I" PaIllo .Lauro ";PSO ~

:I 02ll".s Por.tea ...; I:"TB,- Vice· 11 - Celso Brant (paI ,R..uolões:segllndas e quarta-~e1z:~"
preal'lenct. ' à.s llJ coras. ,... .

, ~euOlllél: l'êrçasequlntas·felras.
à:i Q~e haru. -Soctetál1o., Seçie~~io: Ellllo1 'GOuveia." <

\

Para íl1\'e:stigar l extensãt
, 1'.azc prorrogado: ele :l3 de setemDro

tOS ~~el!Jizos causados pelasllaU ce Au"{eml.lrllC1~ lS6<l .. '

Ihurídaçó~s em varios Esta, 1-, OJJvwa l''rAnCcl' .- ""SI> -"1"
dos na fcderacão 5mente.

2. uaorlel Hermu -OI>N - V~..
t'reala'1<t••

I. 1\l'r.hU: Vl;raU1o '- PT» - Rel&-
Prazo prorro~'Ido: de 30 de aiO.to • tor.

3u' de novembrc Cle 19110 •• l..lat-eI CIJela.!> _ l'ao..
li. I em,perllolU .E'ere11'a.

1. .Jacob FranC2 - P'I'B -
allllWl. .

li. OUar>o De C&rli - f'5D
lator.

J. TarCJl;o W-ala, - ODN.

•• PaiIJ(I t.oo1o "':-PSD.

li. Afol'.Jic üe~ - E'50•

Secret~rlll,: Mana LI.UZ.a ele
ee. eu'a ,Rua. '

1 - UltimO de Carvaltlo -,l'r'51·
aente - f'5D.

3 - CoutI11l1o, CavaJclU1t1 - V1c,'
.f're:;l(lenta - P'l'S.

3 - Cabrlel rllSSOi -, 'Relator -
Para investigar aspectos da tJON.
Economia Açucarelra Nacional , - SUvlo Brasa .- R.Vlsor - PSP.

5 - Carlus Gumes - DUt';.
a - Sel10 Cabal _ 1'50.

f'1:a.zo: de 2' ~~,a~~stfv:" 2 da nO'lem· 1 _ JuseRalmWlC10 _ fl'Ia.

I - J"o:;uell'a Cle Resenae - PRo
frei- li- Vasconcellos lurrell - pao.'

- F... ReulIlôes:.u Quartas I qUlALaa-lel- '
ra.:..

:)ccretárJo: Josá PaUlO.,

,'I

--',

-,

1. VascoDeelos rOrrea - 1'5U 
~retIlClent6,

2. !looooD PlIcnecc - OUN - R.·
lator.

S. l:JocaI'U\'G Cun.'l. _ P{'B,

... PaUlO Lauro - PSF.

:l, WalCUr Pues - fOSO.

Secretario - lilu"-I "ói.vc..

E:m~nda à ConstItuição n. 6,
de 1960 '

FJra dar oarecer ao Froietó n9

~~·55. aue r.eQula 3 repi'essão
noabu~,o do PO(lerEco·
r:omlco

1 VasconceloS TOrre:>
:I O~anam Coelho
3 l\Claucto Cardoso
-l, Almllío Aton5(

5, Chll!l'SS FTellliis.

lar,arelatar o Prr-ôpto n.14.dc
1951, Que organiza a prImei·
ra Parte dO CCldIQo/ComerCla,
(Olrelto comerciart errestre )

1. Ulysses' 'Ou:maraea - PSD.
~ Joaqllll1J L)IJV.... - ~lJ.

" Nug'.e'rB aa UlULlt _ .'UI,

t MreClc .N:Io:il>101 - t>lSt'.

:lo f'e<U"c AJe.XQ- - '01 U~, .

ti. ~YIV1' ~r"1I9 -t"l'tS.,

I. ""'''laYl. t'U'e~- 1i's.1J•.

~ecrc:tiUla _ MarIa l.oU1ZB !'ole4c

F e:~lra aell;

Altera o ~ t" no Art ',0 do I~
eb.' UlSp08lçoea (,lUIl.>mUClunllla 111&1I'
t;1f,.,rlllolS c &llrescentlO-Ihe OU1;TlUi OUlpo.
slpe.s regulllJlQO • lJ'..nsloro.,.ça~ ac
• ',a> lJlstMl~ ~e(jeraJ em t:stlOac 03
G~"'naD"ML. ou II.S, coÕalNeI. ae 'UM
fll.·.ao com o ataóL Ou ~lo QE Jllll.U;C
p:cr8& COIl.5LlIUlça. ae um nu'" t:e~
tua.a-.

~:1ra .anurar as acusações que Para apurar a existência de
pesam contra o Departa· irregularidades Ra Estrada
'menta federal deSegu· de ferro Central do Brasil '
'rança ?&blica
,IRESOLUCAO N" 8 DE (959)

li.'l'~;:;o prorrogado: de 22 de !unho • f'razo:ae 2 de i1ilast~ a 2 <te ll.avem·
30 de ncvernarc ele 1960 oro de 11160

1. Alfre<lo Nwcr -' ~SP - Pr.·
'ldenDe.

_3: AderbaJ Jurema - fOSO.

4. J()S& sarney - CfON,
Ô, ~.lenezea corres - lJDN.,
ti. arr.huI I1trgUlD - PTli.
'I. Atonao Celso - PSl.I.
'!:ieereUlrlO: l::Ua.s Goul"elll..

Ê(!"endaà Constituicão nll930

~loellljra a redllçàc ele ~ I" A'rtõ8
do Conpq.tIJt~n c e !uprl:ne c I aç do
m~"mo ,artigo IlIxaçã,,-rIo número de

, l):f.lt.;lados1 •

1. MIJver.rl~$ LIma
2 Ei':1Chfd Mao'ed.
:l, ,LUs\,,,sa 6oLrlnl10.
:'1. Coutinho ·C!lçaJcantf

:~. De'adora 'Mendvnça,
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Turma A

_ REllNlli.O ORDI:-<ARlA

COnvocaçc)o

ATAS DAS cO~nSSõES

'De Ctntstitulção e Justiça

23~ SESSp,O EM 27
DE JAr~EIRO DE 1961

D2 Segurança Ilacioiial
ATA DA 16~ m;UNlAo ORDIl-l;iE éA

(Co;l~ocaç(lo)

,As quinze Ito:as e. \:'ln(:1. mim' .0;;
elo ó.'n vl!lte e seis de janeiro de "lil
novecentos e seseuta e um, l'cunil,·?e
ordlnàrlamento a Oomlss.in de SlT,
rança l':nclOnal :.ob a prcsídenctn -•.0
Senhor Estcves nodri:;lleS - Presl: ;"1
te. estando presentes os Senhores . 0
sé Gulomard - Vice Prcsldonte, »)0
mlngos Vel1aseo, 'l'heor.ldo NCUll\lll\!l,
Cunha Bueho, ,nll~'nEmdo Ch ivcs,
Benjamin Farah. Mlirlo ,GomC:" Pe
reira Plnío, Fel;nado I~ibeiro c I: Iy
mundo Pudllha , A ata <Ia reunião .'.1
terlor, foi Ildn c aprovada, sem re: t1
ções .. Em scgnlcla o Senhol' Presld, ,
te, deu n palavra no Stnhor Dom .-
gos Velasco, que relutando o Pro :'lo
nv 1. Ü37-19GO. que "Altera o artlfO :11
da Lei nv 2.370, de O de dezembro '! l
1951, que regula. a Jnatlvítlnde ,'o';
Militares"; apresentou rcquertme ito
sollcltnndo as necessárias )11'ol'io 1nt :l'
a fim de que, havendo o. comtss io t:,
Const,ltlllçi\o c Justlr.a consíderac o 1.:
constítucíonat o l'ef~l'[d() projeto, :.J \
curnprldn a parte fl'lal do 1 19 do ' 'I
23, elo ~e6i !lento Inte, uo, qllc f'l
npro·..aelo p:'la Com s~fL". Com a' 
ln.v1":~ o Sen;10r ·rh~'cb?leJ Ncmn:' 1:1,
qnc 1presen:ou sulJ,t!lutl1o ao pro"to
nQ 2.10 1-60, qlle '"'D"põe sôbrc o l:t
grc,' ,() elos c':!cials rIo Cal !la Ih Arl:l ',
dR 1l'J Corpo de Er:;enhelrsG e 'l'éc":
e.<; ! I '.I'3is", o qual foi ap:'ol'ado, ! -r
unr.,'midadl:', p~lI~ CO:llls'üo. N'~ll

ma:3 hnvent'o a t:a tm', o Senhor r '2
sldr:Jte 'agrajecen:io o cOlllpareclnH ,
to c'l')~ S~nh(ll·c.e; D:m:1 tlld..,r;, cnc~t'rOll 1,

relJJlliõ,o :\s ele7.csse;s horas e vInte !l' 
nllf1s Parn COl'st'!I', rll, Georges C 1
vnlc3ntl, Secret:lrio, hVl'el o prosCl '"
ntn. qne, denois (l~ llela c nprow-: '.
.<;erá assinada pelo Senhor Presi<l< :1·
te.

COMISSÃO ,PARLAMENTAR
DE INQUÉfllTO '-

, I

Para investigar as coIHlic5;;s
úe con3trucão dnSl'asil!'l.
organiZélcão- e -rcqulamcnl a·
ção de SêliS serviços públic:Js

'mRillO DI: REUNIAo

A,· Cjulnze horas do dln \'!n!e c
dois ele novembro do ano ele mil ::~
vc~e"1to:; c ·.~senn, H:l snlu. da Ca
miss"lo de CDIU,tituiçc-o c Justiça li'>
CI1Ill\\l'n dos D~putaclos, presentc o .
nhor deputado Ollvelm Britto - Prc
sldente, nüo ~e reall7.0u l\ reunião m."
c~da pl~m c..tu data, :por falta (;~

nÚm~ro le:;l\l, tendo <lcl:mclo de com
parecer, por motivo justifIcado, "s
r.enhores depllt:ídos Bllac Pinto, Sn·
turnino Braga, Arnaldo CereJeira, Os
valclo Lim~ Filho, Aroldo de CP,
valho, Adel'bal Jurenll~. E, pura cm l
tal', eu. (Gemld'"l d~ Andrado \V(,
ncck), secretário, larrei o present
t~rm().

I'RE,SIDCNCIA DOS SRS.: SÉRGIO
MAGALHiiES; 1~ VICE-PllESIDE1;'
'l'E: ARY PITO:VIBO• .!Q SECRgTf\
RIO' NElVA .i'JIOREInil, 2? SECRl;-

, 'l'ARIO

I - ./ls 1-1 horas compnrecem os
Senhores:

RanlcL'[ ',Iazzilll.
Sérgio i\1l1galhfles.
José Bonifácio.
Nelvll ""rorelra.
Ary !'ltombú,

Al11azonas~

Arthul' Virgillo - ?TB.
Jo:io Veiga - E'TB.
Pereira da Silva - PSD.
\VILson Calmon - PSD.

/

'De Economia

. CONVOC.'I.QAO

Na forma 110s arts., 54, n? U( e 35,
§ 39, do Regimento Ill!erno, convo,co
lIma reunlrlo extraordlnaria da ComIs
são ele Economia para o dia 30 de ja
neiro corrente, às 15 Itor~s, na sa)a
da referida Comi:õsüo, p:lra. lIpreclaçao
dJ. emenda. oferecida em plenúrlo :tO
Projeto n? 4.210-B, de 1953, Cjue com
pleta normas processuais para O rea
ju~tamento de dívidas dos criadores
do gado bovino.'

Sala des Scs,õ~ç. em 27 de j3nelro
ele IDGl - Daniel Faraco - Presiden-
te. '

sura que se ministrem noções de'
cocperatívísmo nos ensinos primário.
secundárío, proüssíonal e superior e
adnute na. vivência dos estudantes a,
prática. cooperlltivlsta.. ReJn.tOl'1
dep , Barbosa. Lima. PaI ecer pela in
constitucionalidade, aprovado unã
nlmemente. 17) Projeto 119 2.162-60
- do sr. Nelson Carneiro, que con
ccde pensão especial de ,Cr$ 2(}.~OO,UO

a. d, Raquel Noeml Farin, Neves de
Souza LefLo viúv::. do ex-deputado
Eurico de' Souza Leão. Relator:
dep , :Moacir Azevedo; parecer pela
constttucíonnítdade, aprovado contra
o voto do SI'. Arruda Cfunam. 13)
Projeto 11~ 2.237-60 - do r'oucr
E.-:ecutivo, que cria unia Escola de
Educação Agricola.' no :vrunlclpio de
J'üo Pinheiro. R6lator: :dep. ; :oa
cír Azevedo, Parecer pela. constitu
cionalidade, aprovado unünímernente.
19) Proieto 119 2.273-60 - do senhor
Pais Barros Neto, que assegura o
gôzo de' férias aos ramíítares obriga
dos, pelo respectivo chefe, ao con
trato anual de trabalho rural. Re
lator: dep , vasconcetos Tôrrcs. Pa
recer pela constãtuctonnitdade. ccn
cedida vista ao sr, Jorge de Líma ,
Adiado, 20)' Oficio 11V 530-61> - do
Tl'lbunal Superior E:eitoral, que en
caminha projeto de lei autorl;mnclo
o P. EXecullvo a abrIr, no P. J\l('l
cilÍrio _ JU5U~a Eleitoral - TI'I
blmal superiol·· E!dtm ai, o crédito
suplpmelltar de Or$ 15.091.902,10 eln
rcfôrço às dotaçoes do orçamento
vigente. Rclator: c1ep. Oliveira Brito.
Aprovado requerimento, do relator. no
~entído de serem sohcitadas infor
mações ao Tribunal Scperlor ::.Jeito
ral. 21) Projeto nV 2.413-1i0 - do
PodeI' E:.:ecutivo, que organiza. o
Quadro da. Secretaria. do Trlbunnl de
Contas do Distrito Federal' e dá ou
tras providências. Relator:' dep. ,oli
\·eirn. Bnto. Parecer pela constitu
clonalld:ide Ci no mérito, pelil aprc.vn-,
ção substitutivo apresentado. Apro- :
vado contra. o voto do sr. An·uda.
Càm~ra. 22) l'rojeto ][9 5H-5!o
do Poder Executivo, ql1q Isenta do
impós[{) de importa~úo ma~erlals n
serem Importados pela Bryer do J:.ra
sil IndÍlstrills QulmlcllS S.A. (M~n

sa~em '234-59). Relator; ~ep. ol!
veira Brito. O sr. Oltvell'a Brito"
npós informar à Comissão de que o
projeto se ltav1a extraviado e ju~ti
ficar sua reconstituição, opinou pela.
conslituclonrJldade da proposiçllo.
Concedida vista ao SL·. Jorge de LIma.
Adbdo. 23) Projeto 119 2.l00-60 
do Poder E:.:ecutlvo, que cria P. Col~

toria Federai no Ml1ll1clpio de Volta
Redonda, Est. do' nfo - Relator:
dep. Vasconcelos Tõrres. Parecer
pelo arquivamento. Aprovado unflni
memente. Dur:mte e discussão e vo
tação de matéria. relatada pelo se
nhor Oliveil'll. BritO. ocupou a prcst
dencia, na formn. reg!!Ufrntal, o se
nhor Gurgel do An13ral. As dezoito
horas e vinte minutos foi frncerral1a
n reunião, c, para constar, cu Paulo
Rocha, Seeretlít'lo. la.nei l1. presente
'ata que, depois dc lida e aprovada,
será assinada. pelo S.IÚ101' Prcslden~c.

recer ao sr. Jorge de Lima. Adia
do. 9) Projeto 1[9 2.236-60 - do
sr, césar Prieto, que dispõe sõbre
o cancelamenro dos débitos de. ca
feicultores' c tl{. outras prcvmen
elas. Relator: dep , Carlos Gom~,
(Emcndas do Plenárío) Parecer pela
constitucionalidade das emendas de
ns, 1 c 2 c rejeição da de na 3, por
ímnerttnentc, O sr , ~elson carneiro,

Aes nczessctc tllas do mê; de ja- quê pedira. vista, apresentou voto em
nc.ro do ano de mil novecentos c separado, manifestando-se de acõrdo
sessenta e um, às quinze horas e com o relator, quanto ao aspecto
trinta ml:1Ut05, na l.ala da Comissão constitucional, descendo, entretanto, à
da constlnücão c JUsti~a. rcunlu-se apreciação do mérito das-propcsíçêes.
(sta oomíssào, em sessão ordi~ár!a Em discussão, foi o referida voto
de sua Turm:••'l.. sob a. preskléncía acerto pela Comissão, Inclusive com
do senhor deputado oüveíra Brito, o apolo do relator, mas, contra .o
presentes os senhores cteputac!os Nel- vote> do sr. Jorge de Líma , 101
~on Ca rneh o, Jorge de Llm.a. Rai- Projeto llQ 2,239-60 _ do sr. Frota
mundo Brttn, Barbosa. Lima, Dirceu Agular, que dispõe sôbre a habilítação
caruoso, Carlos Gomes, Gllrgel do de herdeiros i~ percepção do mon
:\mund, .roão Menezes, Vasconcelos teplo dos servidores públicos, Rela
Tórres, ~10ttl'!r Azevedo e Arruda tor: dep , Vasconcelos Tôrre, Pare
càmnra. Lid I e aprovada a ata da cer pela. constítuclonalídade, apro
reunião autc.íor, roram examinadas vado unanimemente. 11) Projeto
:IS seguintes proposições: J) rroicu: I!~ 1,919-60 _ do Poder E.-:~cutivo,
11

0 l.U11·60 - do sr , Anísio Rocha, que eleva a contrfbuíção flnanc~ira es-
, nue fixa normas para pagnmento aos tabelccida llel;t LeI .3.039, de 20-12-51.
iervidores. do :.lInlslerio da Educa- que concede cOl1tribui~~o financeira
rão e cultu:a aproveitados na, 15- às emprés~.s de .transporte aé:eo, que
~ola" T~cnic: $ e Indnstriais e dá eu- e:,plore:n linhas dl)ntl'O do PaIS, j'Jill a
na; p:'o.'idêl:cias, Relator: dej}, :;el- fins de reapal'elhumento ,.e 'mu~e
lóOlt Cameiro. parecl'!' pela consltlll- rial' de '/ôo, (Emendas de Pl~nârjo)
c.o;;;;ti(l.:~~, com emenda. Aprol'ado Relator: dep. V~sconcel05 'fôrres,
unilnhncmen:e. 2). l'r9jclo n" ~ 566, jl PareCfrl' pela c1nstituelonal!dp de. das
- tio !.'oc!rr ExecutIvo, que crl:~ a emendas de m 2, 8, 9, lO, li, 12 e
uni'..cl;ldadê do &plrito santo e dã 13 e rcjõ!çãO das de ns. 1, a, '4, 5,
outras proYidências, Relator: depu- 6 e 1. Todavia, transferia ao plel1l\
lado Dirceu Ca:'doso. parecer pela rio a. 50!ução da. questão, já que era
conslitueicnalíelade. aprol'ado unfl- praxe, neste õrgüo, ~guardar n pre
Jlimc:nente. 3) Projeto n9 J.,179-60 sença do deputado que pedim vista.
- ,do senhor Marcial 'l'erra, que :\ Com!s,ão decidiu, por unanhnldade,
eon:3dc financiamento aos mo- q>;c o p]recer poderIa ser di,cutido
torlstas pl'Ofissionals pura aquisi~ão c I'otado. parllci;Jnram da votaçÍlo
de 11m veiculo de passal;eJr(''; cU de os srs. 01l,'eim Brito, Jorge de ~ima,
carf,J. e' dá outrus provid~nclUs. R,e: Raimundo Brito, Barbosa Lim:l, Dir.
lator: dep. Nelson Ca1'l1elrol 1'01 ceu Cardoso, Gurgel do Amaral, João
:,provado uminimemente re<!ue:'i~ Menezes e :'-foaclr _4.zevedo. '\PÕS ,a
mento do Relatol' de' infor!l1açoes a. dlscuss!ílJ, a ComIssão oplnoll pela
Sumoc, do Ballco do Bnlsil. .!) p, 0-. constitue,onalidael~ das emendas de
jeto 71" 2,274'60 - do sr. pais B:lr- ns. 2,8.:9, la, 11, 12 e 13. pelri juricli
1'05 Neto, que aSse!lura aos caf:!lcul:o- eldade\ da de na 4, com a su;:estão,
:res o direito li lIlJera;ão,lnte.lral ela porém, 1;s Comissões de mérito, no
sBfra referente ao' pcrloclo ngrlco!a. sentido da slIpressfLo cio pai ágrafo
ll/59-1060, Independente do flagm..elho único do a.rtigo e pela. rejelçí!o das,
do respectlvo debito ao Banco do ele ns. 1, 3, é" '6 e 7. Antes de seI'
;Bra~i1. Rclntor: dep. Nelson Carnei- inictada a. discussão. o sr. VaSCOl1
TO. Parecer pela constltucionalld~c!e, celÍl~ 'l'Ô:T~,~, em questão' de ordem,
~prol'ado unânimemente. 5) Projeto Indagou do Senhor Presidente se po
n Ç ,2,112,60 - do sr. José 'l'alarieo, dcria sel' apreciada. a matéria, apa
qne antori::'1 Ô. Unilío allenar ali SlIl- sal' de"estar ausente o sr. ClemC.l~
dicato dos 'rrabr.lh:ulorcs em Esta- Sampuio. que solicitara vlst? do p:;o
bclecilllentos Hlpicos do Estado da jcto. O Senhor Presidente decl~rou

"Gunnalmra o pr~dlO do ilIlnlsLérlo da. qne o prazo concedido, pelo Regi
Agricultura, situado na, Rua Jar~!nl nlfrlllo, em tais casos, era. cle ~Inco
BútàJllco n9 1.024, no mo de JaneIro. cUas, eSUlndo, pol'tanto, esgotado. 12)
Relator: dep. Nel:;on Carneiro, Pa- Projeto 719 2.421-CO _ do 51'.' .Paulo
Tecer pela. l'ejeição, por Injul'ldicl- Mlncnron~, que elevn. os limite; de
dade. Aprol'ado, contra.' o voto. do seguro obrigatório pare o transporte
51'. Jorge de Lima. G) Projeto aéreo de passageiros no territóriO na
nO 2.352-60 - do sr. Nelson Rocha, clonal. Relator: dep. Barbosa Lima
quc Isenta. do pagamento do Impôóto Parecer pela." consmucionaJid:lde,
tic rem1:~ 05 snhirios, vencnnelJ-tos, aprovado ttntlnlmemente. 13) Pro
prOVfr!Jlos, cDm!s"õ~s e remul!eraçõe.~ feto I!V 1.235-59 _ do SI'. Jessé Pinto
de '.iervi~os que lltlnj~m anualmente Freire, que Ilbem os depósitos com
a impDrtància de Cr$ 500 ooo,cn. pulsõrlc:, dos bf'.ncos, em beneffcio
F.elator: elep. Nelson Carnclro. Pa- das regiões mais carentes de credito,
rece: !leIo. CO!1stitucionalldade, com Relutor; dep, Barbosa Llml'. Pare
cmenelr: substltutlva, Concedida ,:Sta eer pela constitucionalidade, aprovado
:!03 srs. João :Mene7.es e ,Torge de unânimemente. 141 Projeto na
Lima. AcHado. 7) l'IOjt:lO 119 2.302-60 1 715-60 _ do SI'. OlÍl'eiru Franco,
- do sr. Antônio Peliciano, qUe isen- q\lC Inclui no Plano de Eletrific~ão
t<!. elo p3ljUmClllo de impõsto cle rcn- os aproveitamentos hidroelétricos dos
da os servidore! civis e milHares ela. pontenciais enCl'gétlcos dos 1'105' "Iou
Unifio, dos :Bstado~, dos Tenltórios rúo, Caplvarl,' Cachoeira, Tlbagi e
e elos .\ILJnleipios e 05 servijores das Iguaçu, no Estado do paran{~. Re
••ulru'C(u!as federais, cstaduals e mu- lator: dep.: Baí'bosa Lima. PareCer
nicJpals, Re!::tor: dopo Nelson Car- pela. CDr:stltlleionalidadc. aprovado
neiro. Parecer pela ineonslltuciona- unl1nlrncmente, l5) Projdo n9
)jdadc, aprovado unânlmemente. ,~) 2.11i9-1i0 _. do sr. José TZllarlco, que
Projeto 119 2.2'I1-iJO - do SI', Adillo deffne a' sltuaçúo dos trabalhadDres
Vinna, que considera es!úveis os eavalarlços treinadores e tratadores
atuais funcionários que contem ou de cuvalos perante as leis trnbalhis
,'enham P. contar cinco anos de. ser- tas, considerando os segurados obrl
viço Inln.terruptos. Relator: ,uepu- gatórlos do I.A.P .C. Relator; depu
1;].(10 Nelson Cal'neiro. PZll'ecer con- tildp Ba1'lJos:t Lima. Parecer pela
c1uind() POI' sllbstlluti'/e>, ,\provado ~stitucionalidade nnrovado lIn11ni
{) peeUdo de ane:mçÍlo do projeto1memenlc. 16) P;ojeto n9 2.270-60
n Ç 2,263-60. CcncCldida ylst.a 110 pa- 1- do sr. Pais Barros Neto, que lLSse-
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e cr>ntl'aproducente. na vida dos man- 1 mas se ao adruíuistraçâo realmente
,iatus .de tóca e quaíuuer natuceru . 1 r1(.fende os in(er~zf,es da proHssão ou

Acrescente-se ainda ti todos -ésres categoria nfto há porque substltui-ta,
f~o or ex, aSClrculls[Ül1cias por demais (o que, evidentemente. é.de aleada ",.
co.iheetdas das exizêndl1s. burocrutí- critél'io dos ereltores. E' uma questác

. ca s que rodeiam sempre todo, os atos de presU:;:io par bons serviços,
II _ O rn:, :e:;;~iJA:lIIN FAr:AIl: e :ltivl~ucles nns orr;aIlJzaçõessilldl- 1'01' outro lado na que~tilU síndí-

, . . ' C8'S, eUI suas relações com os poderes cal, não há porque alegar despesa;
Sel';'itldo como 29 Se~rclal:'o p:'o-j pÚ'Jljens, e qur sempre rCC;lIérem tem- "0'11 o pleito. Como no caso dos plei

cede a lf\llU: a da,. ata ela .sC::~l\() ~l~Le-1 po até SU!i.' objetivação fina,L tos para a ndmiuístruçüc-do pais. eis
c~de~.te.. a llc:ul c, sem obsc.vacocs, 1" V"l~ n"oeSqllccer _tnlllb~lp sue. a qve a~ s~ss.ões ele.ilOl.'ai~ ?OS Ol'gnn.ts
asslnr..d3..:maiol'JU das associacoes pror.ssionrus, mos sindicais. em condlçürs normais,

O SR. rr,ESiDENTE: n~o e~t:.'t Jocalícada lia r:apital .du Re" 1 P0 1:CO ou nada ccustam , E é sempre
". . pt";l:llioa. nem n~s S\I:lS ad,io.cél~da" c '.11~a oportunidade que se abre para

Passa-s" a lelt~\rll dó CX?C",m- .~i."l l10S divcrs.os Est:>.dos da Fc.:\em- manter os que servem bem ou remover
te. çâo, o que exige sempre da l1:Irte .os <os m:IlIS adl'ninistra<\ores. Num caso

O sn. :\lAIA NETO: .se"l~ dirigentes constantes viagms.e I como no outro o prazo mais reduzido
- (]e.iloC1\mentos até à .iaetrópole, a tra- é C. mais aconselhávet.

Servlnco CO:~10 19 ccrctàrio prece- ~ to' (!~s l1e~óclos.e, dos !nlerêsse:; das Q!Jantollo m~d!o, o suJ;lstituti"o ao
de à leitura do seguinte cnt-dades que dll'l.lelll. Junto aos po- I P(lJ~eto n.? 1,S,,[:-nS,contem no' ~ 5.",

lU _ EXrEDIZl'1TÉ deres púbücos, notadamente no .que do art. 52'\ a seguinte e íncnuível ex-
cl"!' resperto ao Ministério do Traba- plrtiva:.· .

Sr. Prêsidente: UVI. .., ••.. , se o estatuto do Sindicato
Nos. têrrnos do Re6imonto.lndico o ~',,~oassg;tril~(1:n~~ ~io Pe~~~rJ~~ ~~; ~~~. ~ispuseJ' .d_e modo d.reren-

Deput;ado Rachid Darued para su- Cnnsijtuintes de 19J6, quando rixa- O Eslll,uto ão Sinc<,icato nãop:lde
plente da Comi:is5.o, de Valorização ra'l1 em 5 anos a duração elo mandato I d,"pol' .de maneira ccntrúría à .1.eJ e
Econômica da A~;:"ZOJ1)a, d ld d n 'b" 8 '( l'Sala das Ses,f8S.. 7 de dezembro de c P~'e3J ent.e n ""epu uca, e em m.u o menos, sa vo seja, no MJIlis.-

Líd da Ul,OS o dos senadores.. tt;ri6 .do Trabalho que baixou mndélo
1960. - J[)âo Jl1'cne.cs '-J er Por analog:iit podemos incluir tam- _ padrão,. tanto pura os Sindicatos
Maioria, e v~o a imprimir os se- bé'm o mandr.to Closdirig-ent2s sindi- ccriJo para as FedeJ'ações e' Conrê-

Síio lielos ca:s na g'eneralidacle dos mllnd!'tá:·jos, cte"::ções..
guintcs. cUJa obra. cuj"s finalldaàes e. propl'a- 'i:, muito simples. Se o Eststuto' do

Pl'OjCt05\ ~as exirrem tempo para qlle s~iam S.llJdkata dispuser de mlll12ira con-

Pl
'OJ;e' tO· 11, 1.·548.-A, de 1956 ai)ng:dDs os ob,:etivos colimados. as,e-I Lrrl'l:l. e êle modll"icado pelo referido

gI'J':mdo-se, destarte, maIor. establ!i- Ministério e, na hipôte<e absurda de
Modificr a l'cdaçito,cJ:a,letr~ "b", clrde, maior segurança e maior am"U- l'COUSll pelo órz;io sindical. êste d"lxa,

do Qrtig0515; de Conso[,aaçuo (las 1;1)('6 à,.< admimstl'acões sindicais'. I ele SBl' .reconhecido ou tem ca,ssada s.
Leis dó Traba.!1lO; tend.o. parec?- Saia das Sessões. em 7 de Julho de I ~ua. carta-patente, E' uma.sitllação de
Tes: da Comi,'sáo ele Constituiqão lr;;f" ...:.. Ney JWat Qn /1ão , lfiJ.tc quc gera o clirelto.
e Jtlstiç«( pela C011stttucionaMaac COMISSAO ,DE CONSTITUICAO l',;'~o cOl~preenc'2!l'n~" o~~,m'Pouco, o
e, contràl'.ió, da Comissão de Le- i E JUSTICA .,? <:l., do j" cItado art.' 024, na p"-Ite
{lisZação i!nNni, cOm t'oto do Sr.! ,._ em que diz Que .
ilã.lfho V!a1l1w. ! PARI';CER DO nELhTOR ''', .. o Ministério do. Trabalho .••

- ! " o' '" • c' r do_ de,~ignarlÍ Junta Gov~l'na.tiva pa.ra
PROo'ETO N.9 1.5';S-5G. A QUE: SE I •• í1.s~. o Pl?!eto aJt~I_l a ouso 1 '," o Sinclicnto. Esta,-sel'á constitllida.

ltEFEP.EM OS PARECERRS ''. ..0 ucs LeiS do Tlabalho na palte ele 3 .<três) nlembl'c~ sendo, "u·
".' • ' -T. Iem que estalJelece o mandato. sJndlcal , 'd . I "'i 1 ;1', 5_o Congresso l\"aciopal deeret?-:_ de dois anos. ai't, 515 tetra "b", paraP~~Slente ~,uca( oJj. otlt.uJar. d.a.

Art, 1.9 A letlu ·'~à.o ar!. 010, da c ll<1bre Autor da Pl'OpoSlÇfto, que ~e P st~, do TJabal~o ..0 presidente
Con~ol}d:lção da's LelS do 'I'.ra.baJho.[I :llOllg" nUll.la ,Justlflcatjya. bem ar/)'u- ~~~~~~~~ ~j:;;o,~al:~s~;gf~7 de!~
patisr. a ter ,a, se:~ml1te reda~ao.., _ n,p.lltnda, e curta. a, dUl':lÇao ~t\1al dos extraordjnál'i~ par~e ê'col~ag~Ja

Art. 5,5 - b' dUlaçao nao mandatos de Dll'etorla dos orr;aos de 01 t.. (d ' ., " .. os
• excedente de tl'ês anos paro. o repl'espntaçlo clas!'lsta, parec,e-lhe • 01 ~o~ 2

11
.015) ,;nem~ros da Junta

m:lnàato da. d::'etona, '.' I OI''' meln01' convinha ó prazo Cie três ' . oe,na ,~a.... .',
Art. 2.9 Ei;(a leI entl'al'll em vip;or nn, tl11';S, '. o ' .' 01.1 .bem 'O, Minlstér.lo, desi:;:na. ,s.

da,'ta dec s.ua.p.·\1lJ1i:.a0..ã..,O' l'evogadas asj . 1\:.0. m.'é,".'i.tO. a ,piatéria. ,s.e',situ.!\ ..nal JU,.l!~~',"S, to~. os ~;.men;~;'.o,.s., 0,11.,.t1ldiClld:spoSlçoes em COl,trallo., esfera de competencia"d!l.Comlssao de l:!)H.~s 0. PI,esldeI:\te. :N~.o é:li'gl~O". ou
Sala das Sessões, P.n~ 7 de Julbo de, Le'g1s1açáo 6oçial. Quant<. ~'5tUl cons~ 311 menos naoparece, .<jl;e.O presldente

lC55. - Ney Marllnhuo; I tituc!onalidade e juridicictade. nada da Junta proçeda a el.;lç~o; p.al'a pre-
Justi licat'va '!IlYIT>_ede qü'e te,nba o Projeto l~\'te p'a- c:1chel·. dois lugares, de, m,cm;1t:ós dela.

_ .',' . .:.. m :ta~[,o naçasa,..PeJo q\le S~lÍlos pela j~ ,deslg-na~os. pelo 1\11mõt:o p,),'8 .tam-
O projeto lmllla "ISO.. Rall1entaI óe s\)a aprovaç'1o nesta ComJssao. lJ"m o des_gnou, , ll: .êle ~les~,aellte. .

dOlJ; 'Para três anos: a duraç.."ío, ;(lot . "aIs Ab'\nic àe Melo Frtfuco, de Talconlo redlP,"ldo, d;;;' Jni!,:gem It
mallàato das. diretonas das aSSOCia- Oe~embl'o de 1857. - Amaury Pedrosa qtle..se compreenda. que os dOl., ,\nem,.
ç,.Õc~ prefissiona's, ". _ Re'ato\·. J;r~s OU'tl:OS da Junta..s;;'o· nomeádos

A ~"uém é dado desconhecer que" !,~,o 1v.tinlstro,em caratEr .tl·a:JõJt6rlo.
o curto periodo de dois anos. não ofe- PARÊ:;<:Jl. Di CClIISS;{O ::téqueseu. presld~te convoque .. a
rec~ margem li r~aliz8.ção de um bom A Com:ssão de COlÍstitulcão e Jus- a:;~:embléj~.para elelça~ dos .seus.dols
llrol!1'ama.adJninistrativ,o.... . t1e,a.em reunião· de sua TúhTI8 "B"ccl1'ípanhell'os·,E. não e Iii-Dsqll,1tab.lente

:Pela sua exiguiàad~aduração.atual 1'€alIzada em ,12-12-57. oplriou .. unáni- o .que se, pret~nde. a,'menos que se
dos mantiat05; cteixade ,asseg'tlrar 1I1~ment~, pela: constitucionalidade dó ql\'~sse legislar ad absurdum, ,
maior .amplitude às realizaÇões dos.,di,. Plo.leta n.o ,1.548-56, na fel'ma do \la- [;3':0 as ...noss.as conslderações"ópl"'
ngentes sindicais, - porquanto.. p:&iI'O, ~'ee.er do Relator, presentes, os 81'S. n""do contràl'lRmente .ao.projeto.
~eIl)pre.,sôlire tôdas as .inieiatf"asde Deputf\dosNor;ueir:J. rlaGama, -no . gr.l~ Sflbmo. Barroso, ~m 3D',de no
ôrdem adminlstr.ativa a ameaça de fal- ~:"el'c1cJo da presicência.:Amallry 1'c- verl1b.o.-de 1900. - AarClo Stembruch
ta. de continuidade. drosa. --:' Relator;. Ceero Alyes _ PauJo - Prcradrmt.e: ,-Jessé :Freire.

Mal iniciaàas' ~ administrações, OelittlanO .,... !,.!ont~il'(l.{)ç ]Jal'l:os - 'A l'AnD:rl1 DA COMlssKo,
sentcC'.-selogo as direções .sindica.is L<'?bertoL.~aJ .. ' - Ap"'!J",!'. B,?,tos - A v01111ssáo de,LegislaçãoSoclal. em
apl'üxinladas do término dos seus mlltl~ M.ltcn Q:l.mpos - '.' Perelra' LH111~. - ,re~l1Ifio. de 30 de. novembro é!e, 1960,
datos Que vl"áao cabo de. dois anos RaYDlUndo B.nto ..,.. ~e;X€lr:1G.uClros °lhnou contràrlamente ao proJetop,q
tornando ti: escassêls do .tempo qUase"" Bias Fo!·tes e Pl'acl{) KelJy. ., 1.548"56, nostérmos'do pareCer do
que prolbitiV3:5 as,r.ealizaçÔes de .maior "SaJa..Afr~io de. MelO Pt~o,nco..,12 çie ~t-~.utaqo Je~s(! :r:e1rl'l.: Estiveram "Te"
vl1lto;.çu simplesmente as. que exijaal é.z~mbro de 1957... , ..,.., i\Qgu~lJ,a .d~ "tn;es os, s.n,bores. Depulallos Aarão"
tempo m"'or para 11 sua eoncretizacão, Gama~:no. (\xerclclo da !lre,.s!dencla. S e;nbrtlc,b, Lttlst:;sa S~brinho. Henri-

Não procede. por outro lado o llrg-u- - Am~.utypeelro~a -, ReJa ,o,, , ~~eue~a RO\lJ-!~, 'Ba;uelra.'. Leal, . L;VCIG
m~nto de quc ,a amplia~ãodos mano COM!SsAo DE LEGlSLAÇAO Ad:'U' ,~ftlctl~ ,Slmoes. Wal~r Ptres,
ciatos não se justifica, face à possibill- SOCIAl. . d {I. lan:na .~.Jessé Frehe.. '"
dade de r.eelelção, ~e~ que, n.a contor- . . ' '. t ,ada ~~~oSessoes. em 3D ;de novem-
l.U~dade do parágrafo úriico, do art. l'ARECERDOR&LATOR r::J . .@ .. " - ,.Aa.rão,,~telnbr:ucllo';,.,..
530" da ConsOlidação das,LeJs do Tra- A Justfncaçãó dó pl'ojeto n.9 '1.5.3- Pl ~s~dente. -.J esse FreIre, - Relator.
bal.bg. "somente s.erálieiml~dà á re,- de 1956 tem os seus Prós e os seus VOTO no SR. ADn.IO '""!ANNA
elelçao" para' o .perloflo 1m~d1ato, de l:ontras, ,êstes pr.evalecendo sôbre Relatório '

'1/3. dos .membros da Dll'etorla"llo ftoufiles. Se é. verdade Q.ue dq'fs anos. .' ""'. " ":'
C?ll.óellio Elscal e .do, conseJhQ..de Re- é Um pra~ exJg)JQ, ,de"mapdaJo para • ' O 1l0bre-DeputadoNey MIU'a.n\lM
Pletenta.n.t~5.,.de,II$S\lCiação.1l1ndLcaLde IlS,.cUretoriase.,órgãos dOIl"quadl'Os ,p.d- .ap.resentou"o Projeto n1.\mero'1.54:8-56;
Qualquer gra)l"veáads.a re~~l~o 40s mmlstl'ativos d6sslridlc~tos"lÍuando CJ!l.e tem ,em :vistaa.,.a1tel'açll.O·dale-,
demais,col1sid.er,.~ào·.sese~pr~,-m.e~ ~e ,trata de. cUrlgentés opel'osQs e efi~ 0.11. "b~~, .dQ; artigo 515;. da. Consoll1a-.
leg~eis, ,para êsse, periodo. aquêl~.c:ue, cl~tes, n!íoé,. menos. verdade ,.Que·o' .ção das ..Le1s;do. Trabalho" d1sposJ.t1vo .'.

.cxc.çam· ,seus mandatos em vl1't\1de mf"Sn10, prazo é excessivo na hip6teseQue.:t1cj1rll\ ,.sslnl concebido:. ,',. '..
~e reeleit<ão". _"". eoitr~la." .. "", ......; ., .. !'~~S.,,!i9.~ijo el'~l!dente detrêsalÜs

Al.~m,do.lllals,,o :fan.tM!na .da.t~~ para."a ~~nsãQ Ilu.... se, pl·e~e~d· para",O ~andl\to dl,l., dlretorl~· ..;.,,; ,'c .
l!lelçjo a, curto· ,prazo; sempr.e copstl- Jlpõe ~s~r .. Invocad,a.•.)ll1tI,cl(pe,rl~nc~a '~:J:.OgO:·iflP6~..:nQst!l1' ,sido, C1istri.l)u.~(IIO .
·tuJu c constltilirá. íll·eseri~e.L'1cômodll, qtlC 'sc'perde ,ao adven" d.e ne6fi«ls, o proje~.(J em Cilt\~a, o 'lua, oliO yertl1- ,

,..-'_...... '," - .. '," ".'~-'.'''' -_.....;. "':'"...... """--'.-;..---,,,._.-~,.~,. ~

F'I'wda ü',c - UD!':,
l'1a:'~ins RcdJ'i~~'ucs - C?SI> ',

R:o Gl'al1Je do 1':o:·tc:

Jes;·e Fr~.il'e - P$D

!':tra!b:1.:

Dt'.'l;C Ema:ü - P3D.

Adelmsr ccrvalno ~. PSD,
Andrade Li:lllt Filho .- ,pSD •.
B:E'boss. Lima SOb"Í11ho - PSB.
Nilo Ccelho -p::n.
Pe1r0I11!O SanLatrU7. ,..;.. PSD.,
Sout~::\1aior - PTB.

.t0ago2J:

AbraMo M~ura - .P3P.
Aloysio Nono - P1'3,
C'trlos Gomc;. - UDN. I
JHedeiNS New - PSD. .

S~rgipe:

ÉUl'íildo Djniz ~ UDN:
'LOlu'j\'al Batist.a - UDN.
Passos Pôrto - UDN.

Babia:
Al1tánio Fral!;s - Pk
Fernando Sal1bna - PTB;,
Oli"eira Brito - f'SD.
Rs.ymundo Brito - PRo .

Rlo de Jar.eiro:
., '" '

Afonso Cel;o - l?SD, ,
Jonas :E:ahicnse - PTB..
P~'l,~'lliUnda .r'~dilha- UDN.
Vasconcelos Tônes _-PSlJ.

Guanabara: .~

Benj:unin Fal'ah- j;>SP. , .
':arenO .da Sill'eira - PSB.

Eloi Dutra- PTE.'
1',:enezes Cól'i:es - UDN.

Ck.\iOl.~...~r !\1n:~t - rsn.
Jie!~~·:q:~e. L;;. l:..Jqt~C r: 1.>5::-,

l'HaJ':wb-,o:

Hei:::)rCz..V.1:,CftI1U ~ UDN.
Laurentíno Pel'dra _. 1'6D.

P".rá:
}o~rr..\ancl0 Ca1'llr:'i~'o - P:::D.
.b~l'l~n::.l() CCt ,,(:"1 .- P:.:.D.
D~<'<1ol'o de ~,":e:' :::(in(;~l - ?S:r.,
Ocellc de ;\~[.:c~~~~·o;) .~ FS:J~

)";"'1::

Minas Geraís :
Abel Rafaél - PR,
José Humberto - UóN,
Monteiro de (':Hstro, - 'l:DN
:yv'a1ter Passos - PRo

São Paulo:

Nelson Omegn" - 1;'>TB.,
Nlcolau Tuma - UDN.

O<Jj~:

}.n1sioRocha-P.E?_
Castro çosta - PSO.

Mato Grosso:

Rachid Mamed - PSD.

'Paraná:
.MaiaN.eto"'::P'J;'B..
l"etrõmo Fel'lial -PTB.

sáritâ cátaÍ'ina:

'iéa4urm. lÚ,mos - PSD.
.:Lenolr Vargas ,...P5D.
QsmllrCunha - 1'5D.

F ' Rio arande do Sul:
Arno Ame '- PR1", .
Hermes de Souza - PTB•.

,:PIu1oM1nclU'~ne- 1"'1'8.,
,&ul Pile. .... PL.
BUfRl\In0a- 1"'1':8 •.

\f''À:m.api:' "'-""'':'
'AmnoO&1" Pel'elri - .PSO. '., .
RJo Branco:.,.;'.... . ..;., ":-.::, ,",
:.xf!'!é~QU~~ihãlE~- PS~:';" :('0)\
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DlARIO. DQ CONGRESSO ~JACJOrJ,~L (S.eção I) Jún'2íro de 1951

Parecer

COl! há 12 dias atrás, sol.cttamos su
';;;l::::~,6i.::i a diverSa::lC;;')tido.ct,es ..:i:i.UWC;tL'::,
~n(;~t1si'.'I.:' às CCJniedera(;ues dos r.l.;a: 1._
llJadorts no ocms, cic c na Inuústr a.
A. sc~Lt.i.r, recebemos suustancioso sub
liitlio, assinado pcio Ilustre vdeputarto
Roxo Loureiro, ';J'1l' ínrennedic oc nao
mc"llús úusuc 'membro desta CJ.Srt, Se
nhor Raimundo do Brito. J)~s cntí
duccs consultadas. apenas .a COllfcde
raçâo Naciônal clv; TrabalharJo:'o3 na
rndústrta se mani:'estoÍl.As;l'J1,·0 pa
recer que emitiremos vem se:;uid3. e
subsidiado pela valiosa .co!:lc)urw;iio
recebida, entre outras a que pl'etf?".ljc
,m,)ô~' aos sindicatos o dever de pres
tur determinadas assisténcías. .

pressão. n:10,S6 a lei deve di,pr)l' te a 3 (três) anos para os rnandaros belece, no seu art. e7. alínea a, como
sóore oquociente pal'a a nlidacle d:1 áa DiretDl'iae do consemo Ji'J.>e9..I·' , ramüía numeroso. aquela que CC::l;i:·t
eleição. Náo se consütuírá 'sso em l1~O "ArtigO 522 ..... acmimstração do sin- endende oíto ou mais niaos; bl.l~l:·"_

do Poder Exccutivo. Deve exrstír um? dicato será exercida por uma .D~rc- "'Oc. ate Ú"Z<JlLL> """,' u" ':"~"l.
regra gera), abrangendo a tõdas as tor'i:1 constituída, no mínímo, de 3 NOprojeto, procuramos 1'(;(1U;:'E' o ::11
sítuações, (três) membros e de um cccseinc mero de fiH10 para cinco e al'11):.l:a, a

Sug(:l"inlcSJ poís, enrprestar-se nove. PiscaI, cOln~o~~o de 3 (três) memuros, ld~dc para vin\;~ e um ~J:.~:~c;;. ,';. -;1"J." ~
redação ao al'i:i:5o 531e xcs P:J.:w;·;a::J51eleitos ésses órgãos p~12," asserubteia de medida de justiç" que visa a asre-
afctados pela modificação, comoc.ms- :;eral". gurar proteç:i.o JJl"i~ ampla .às f::mí1l:,s
ta do substitutivo que, ao final, ~Pl"e" "iu-tígo 5~4 ••• numerosas e a prcporcíonar maiores
sentaremos com a supressão d',)z.":,u~Ji ,Parágrafo. 59- Né.o se~~dc atingido, poss~bilidr...de5 à educação de seus ri
parágratc 19 por ser tornar de~l~ces- mesmo assim, coefic.;~te leci9.1 pt::ra a. lhes., ' ~.,:
sárío, em face da redação que se dá, eleição, se o estatuto cio sindicato nao Ieíras, da ll:.f1açio e dJ. carcs:iJ. ·lie
ao artigo.' Idispuser da modo diferente, o ,'.lIn15- Em face das atuaís condições orasí-

O projeto jUstifica. plenaraente. a téno do Trabalho. Indústria e Comé:- vida, dos vencímentcs e .saiár.u, na
extensão do mandato 'dos 'lil'ige:l!.e5 cio declarará '!l vacáncía da admínís- sua maíona onsurieíentes para uma
sindicais. ~ período de dois anos é tração a partir do termmo do mU,1- vida dígna e estável. é perreítamem.e
realmente ir'sJgnificante.A arnptía- dato dos membros em exercício e :4e- compreensível que se considere cc.uo
ção do mancato por mais um : M,O' SI:;nar" Junta GovemaÍlva para O sín- numerosa uma. fam!1ia que tenha em-

Na elaboração de leis que visem tl':l- encontrará, por certo, a maícz resso- dic~to. Esta será consliuída.;le 3 co ou mais filhos. Ainda mais a êsses
çar normas , às entidades sindicais nãneía, Como os mandatoscos adan- (três) membros, sendco. seu PresJueu- iCC!"'(S. q~l:' S:,,1:>',0 COs -'d~ ).iil:s e ;nJ~g
cumpre não perder de vista i) prece'üó nístradorcs sempre foram iguais. com- te indicado. pelo titular, da pasta (\O um ou dois dependentes, .
consutucícnat que assegura Q prínei- preende-se a generalizaeão da medi- Tl'abalho. O presIdente índícaeo, con- E' de igual justiça' ampliar para
pio da liberdade sindical, 01ual COl1- da. .' vocar/i.,dentro de 15 (quinze) düs, a. vi.nte e. um anos O limite de idade dos
té::a,. inH\.ldivelment~, o da "UtOnornla Oportuno é, outrossim, lembrar c;ue assembléia geral extl'aordi~ria IH ,'a filhos, que vivem em/ coompanllJ. e a
~lDdlcal. Essas lcls devem ,vIsar. ex- a lei de sindicalização rural (De~:~co).a escolha d~s outros 2 (dOIS) ~~Jl- expensas dos pais ou de quem os te.,.
cluslvamonte, a forma de constitUlÇáo .lei número 7. frZS, de 194{). acL'l1ít,e a Ibl'OS da .JUrlw,. Govemat:va, realizau- nha sob sua guarda, criancto-os e
dessas organizações, sua representação duração do mandiJoto em ,3 anos" do-se novaseleJções dentl·o C:~ 6 (sei:;) educando~os à· sl!a custa, me.recendo,
legal nas convellçô.es coletivas detl'~.. Por outro lado e fora. de dúvida n1eses·,. pOJS, os benefIcios ~ da lei. Se
ba!ho e ainda o exerCIClO, das funções que, o nOsso cfueito vem eVOIU.\lld.o "Artigo. 531.. Nas eleições para..car- I nas medidas, de prot~çao à família ~e
de.egadas pelo PodeI' Públlco _ artr~o ~í·adativamente.O tex'to original da gOS, de Dlretol'1:1 e do Conselho Rsc::Il,Imo~ ',em VlS.30 tamb,e:n P.oP,9f,C!OJ"lr
:59 da Carta Magna. " consolida~áo das Leis do 'l'ra:Jaih'J, serão consíderados eleitos .os ~andi-:i)'- f~Cl:1da,~:~ ~,,~ducaçao ..~o~ f~h~~, ~

As entidades .>indicais se u~stinS:in Pl'omulgada em 1943 proibia c'lxa:i~ tos que obtIverem malona ete vot~s IP·?\d~8__.a" 0'-1- ~lc;om"" " O~.J. "C""
por certo. como órgãos de Juta, a sal~ vamente, a. reeleição 'e. fL'l:ava' em .toLS dos eleitores presentes". , e ~n spensave.. a e-se.~que,;a.?S ,e
vl1guardar direitos e.pugnar pela COU' v.nos o prazo máximo de mandato dos "Parágràfo 19 Hayendo somente ZOltO _ano,S. os J~yens mur.as Vcz:s a.n
vcrsão em realidade de idéias ac:a.ien. administradores sindicais poster'or~ uma chapa l'egistrada,para as '=lelçées, d!l n~~ conclu;.~ o eurs~. secu~dá
tadas:. Mas ainda. e preponderante. mente. a lei" foI alterada 'nessa pi.te; .poder~ a assembléia em, última ~on~ f-Ig. d necrsarà~ Cl'~e;~a;ore~ ~Cl~
mente as, dos trabalhadores. Porlsso passando a permitir a l'eeleição de 1·3 vocaçao, ser ..r~alizada 2 S:luaS) hort\s ';:":;'l~~ ~210J~t"SC;:~"2 G2s:n~0~"lr::l~1l~
mesm~ eosas en~rdades deVe41 dJSpor dos dirigentes. ,Já agora, com o M.- após a prrmen!l:.convocaçao, desde qete óO do pais, ° núMe"o de aluno.s "as !;i'

de "melaS para. defender o ~:reito e vento do 'Decreto-lei JlÚl11;~ro 3,·J20. da d~ e~l~,al respec.lVo, conste essa. ad,er-, colas superiores pal'tlcular-ulente nos
su;s,entar ~ val!dade das aspIrações e 11 ele outubr.) de 1945, Ja se admrte tencla '.. . , cu"sos técnicos ' . .
relvmdJcaç?es coletivas ou individ',làlS a reeleição ind~scriminada, "Parágl:afo 2Q oco.ncorre~do'r':l1::lS de tsses. entre' outros, oS'lli"opôsítos
<ia cateS'sma ou de ul!l..de seus 1]1el11- Tu.do·.indica, portanto, que: o legls- uma chapa, l?oa~ra o M,n:::eno~,~o que ncs iD~lJl:'":n .lU "l)l2.'éHa(~O ':0
bros. ,Iador pretendeu adaptar-se à !1f)~.;3. Trabalho. Ix:dustna e,con:eI_1r. ~.Sl,.- presente projeta o qual .estamos cel'-

Dentro dessa realldad~ é pbvio que realidade sócio-slndicrtl. '4ntes era' Cito nar o pre~Jdente ~a, seç:lO el::"u~~~ tos receberá a' !lcolhid~ dos ilustres
~ entldacles sl!ld!ca;s .t.em aemante;o ·baL;::o o índice.de sindicalIZação, t.a:Jt.o uma vezqile o re.qJClram os, a.:,~c~;.!l. memb:os do Parlamento.Nacio:J:1l.
se_rviços 'de asslstenCla .Jurfdica.A; leI patronal como obreira; que .1aVla o d'os qu,~ encabeça. em a.s resp.ctl,;JS Sala das Sessões, •.. de tn?,ic de
nao !lI1.pede que as ent1dades sindlcals risco coni' a reeleicád, de dete,rm!l1\\' chapas • ., t d ' lS5" _ i-Y"IO ,-uiue; -,. FloT')cenJ p2._
;prestem serviços assistenciais .. de :for- dos cidadãos se ctérnizarcm na dire~ "Parágr~o?Q O Mil~: :;0 o ~,~~- a;üo': . " .
ma ampla, tetal. ,.. cão das entidades Hojep01"ém com balho. Industna e Come.c,,, 'C:\,,>,"_:1 L3~FS!,Ar.'.0CTTADA

Em !ac~ des~ considera;;iões, igll~l!- ã participaçl::o cáda vez maior (ias il1str~lç~;s regulando, o pro()esm da~ Decreto-lei n92 .200, de 19 de abril
mente a unposLÇao. de outra (Jbrlg'LçaO, massas na. vida síndícal. os lideres se eleJçoeS ~) -'" - 'de 1941. .
como a de se el~gel~ell1 dever do sino apresentam naturalmente e a reg:...oé ".A;~'tlg~. ~3Sf .."r '~,.' _ r • "_ Dispõe sóbl'e lloproteção e c~'ganl:'
dlcll,to. li> ,orgamzaçao de ~entros de a da renov:l:ção perIódica das adm:':JIs-., ~aJ:agra_o 19.~ pl.e.o.r:l., :e.á .0:" zação dafamilia.
",perfelçoam~nto profisosional. afigllra. -trações. porisso, quando umclil'igen- tltulda. de no ~'l10 3 \:":S) me."1: Art. 37 Para os efeitos do J?~esen-
;se ll1~dmlsslvel. Louvave1, por certo, te é re::!leito, a classe lhe dá impU- bro~ e de 3o (tre~. memb,o~ s;e :o)~o te decreto-lei: _. -.
que smdica.tos mante~ha:'n ·.~sses een· citamente, um atestado· de eflcíência Ipo~~ o cons.lho .t'JScal·oos q~a.s "?r~. I a) considerar-se-á família nume
tros e §erVJ'ços .de a.sSlstêncra os nt9,l~ na direção ,dos negócios da entidade, elcl,os pelo Conselho-,d~ ~epresenÂ;, lrosa 11 que c3mpl'eender oito OlJmais
diveJ,'sos: • _. Nada. mais justo.. portanto,que li> tes, c?m mandato po~ 3 ("re~) a:\ú.~ ,: ifilhos, brasileiros, até dez\lito 'a:tJos de

Os Slndicato~ que .teln (!?najço~s lei se adaptea..,essa realidade, perau~ ....rtlgo ~9, p.evogad~s ~s ~:,sp~~.ço ': I idade, ou incapazes~de tl'abalhar, vi-
;:Jara ta'llto. podem faze-Io. POlS. naaatindo. com a dilatação do i,Jraze do& em contl'arlO. est~ lel"e ...tr;.,?- cal Vl Ivendo em .companhía,.e a expensas doa
;l~ que OS iIJ;lpeça.ocomo de'ler. porecl. nfandatos, a elaboraçáa de LllU ;11'0- gOl' na dat~ de sua p_bI1CuÇ}IO. , J- I pais ou quem os tenha sob sua guarda,
nao. Devenamos Impôr tão variadas g~ama de' administra~ão u1ais d-!llpio, SaIs. sabmg. Barroso, .em ..i.l :ie .l~ Icriando-os e educando-os à sua custa;
assistências.· quando sabemos que, 11" e porcons,eduintenlD.is· benéfico a:Js vem,bro de 19,,~, - .4dylro VWn1.a, R.v- iõ~':1 d;:s !3ê';S:J:'S. ",,':1 17- ue junh')
realidade, centenas de síndica~os !l.c- ~l'êsses s~dica~. lator. . de 1959. - LlIdo Ha'll.eT. '
~uen.os•.'m.a!,o podem prestar a aS5:s~ 'Nemé menos certo que essa dila- ICO~LISSAO DE CO',STIT'G1C'2t6 E
têncra J.udlSllir~a?" ,!ação de nenhum. modo impede que, pl'o:e~Q n "05.A de 1959 i • JUST!C.'1. . •

.... , Le1 nUIneEo 2.693, de ~3 .j~ de- os maus dirigentes sejam atas~3s", l' .... ,'__ I 0-, . ,.
zemlJ.ro de, ~95". alte~ou ~ reda';,aodo por deliberação da, própria classe. ,MOd!iiCCI, a alinea a do:r.rt. CG I 1'.~RECER DO R!:LAl'O!l
pô.~ágr~fo 1-, do !U-'tlg,! ,,38, dap'Jn- ~~ retifícaçãoque se pretende :f!l.Z,er .do Decreto-lei n~ 3.200, ,de}9 de O ro'eto' 5\]5.059 do ncbl"e Dep\\-
sohdaçao. E, as \!lI'etonas das .mti~~- ao pl\rágrafo,4Q• do artigo ~S. ·Aao abril ~e~941, ,que di'!.pãeso7;Jre .a: t:;:.do PLiªio H:?tter,' visa a alt'ilJ'ar á
~es de gráu superior•.q~e até en,u"o :deve ser cogltada, .devez que. esta 0Tga.mzaçaoe 1JToteçao da !am~': alínea a do artigo 37,do decreto~l"i.
~e compunh~m•. no ma.,uno, de. 7ete Comissão já se manlfestou a res12elt<J, lla.,: tendo parcqercs: com: .'U~st:- i 3,200, de" abril de 1941. no s$tido
mem?ro~, pa.salam li teruJn"~lll:n0 através dD ProJeto número 3.W6:~7, tutlVO, dq COlJl'lSlSO de C~1l$!ttUl'1 d~, c0l1s1denU' família nume::OS:l. pa.
de ~lreto~e~ (3) ,sem q?ese .~~Ib.;se . A modi:fícaçao. ao ~arál[raff) ,,9, do. ÇtÍo,e J:!,stlça t:!da. Com!~sao ~e ira. efeíto de abêno familiar, li que
~a .lmpoSlçao ,de u~'" num~ro. 'ü~el'l~ artigo 524, da consoliElaçao i~s ~els Leg:$1lf:9aosoelal~ C01!SiaerallCiO 1compreendex cinco 0\1- mais :!i1l10s,
l!l11.ltadO. A vant""e~ emeo3.vel, do Trabalho merece plena aeeItaçao vre1ualeado.o,1JI'Ü'}eto, (Anexo - brasileiros, até 21 an08 de· ..idade ou
ca(l~ entidade ,p,ode' livremente. dIS- Vamos, porém; mais longe: é que a Projato n 9 1.~3?, ~d/l 1959), 'illcapazes de t1'abalhar, vivendo' em
cip1Jnara ma~erta. na .conf~rmldade matéria poderá ser tratada nos Esta-Proi,'!o 11'.' "~"-:>9, iJ. lj1::) 'se rele" companhia e às e:pens:lS d:::s pais ou
~e suasneoessldades, em.,f~ce do des- tul;as das .entídacles sindicais, e só rem oS pareceres. ele quem as tenha .sob, sua guarda,
ao~ra:n.ento de t seus. ser?J';lls'nl E ,~ quanci.o l?missos, deverá prevalecer. ;:r;-, Ó Congresso l'!aclollal decreta: cl'íando..os e educ~ndo·os ~ Slli\ custa..
f~rC1PIO da. au ononua .sm cu,va tão, o dispostg. no pa:ágrafo ~m (j<J.U-

1
Art. filA alinea a do Art, 3? do! o.pinando ant~rio:'l1lente s6br<l ~

.e • ," ta" .. ~eJei- sa. . _' ' ". Decreto·lei nQ3.200. de 19 de abnl de I P!'OJ<l10, acentuei que o mesmo e
õ~ ~~%~~s~;fãa J:ciP~aiop~ ]la- com taIs. fund,:mentos, ap,r.e~en.~: 1941, que dispõesõ~re a Orga:liz2.~ão! c?nstítuc!:l!l:c! e se udap_ta -à. tendê.!?

~áii-afo 49 do· artigo 524.'111. Con"o- mos. à 90nslde~açao da CO,mI;?"'" .. epr.oteção da.familla, passa a ter 0.: Cla moderna de ~rotegao afarmllJ,
lida ão dás Leis do, Trabalh'lco:u 11 Leg~slaçao. SOCial, o SUbStltu.1VO ao segUlnte xedaçao: . .~, .i numerosa e ao disposta por outr~
"edJ ão em reslada ela Lei'!l í,~Qr') PrOjeto numcro 1.543-56,. anexo. ". a) consEder:u:-se·á· familla ::-u.me~ Deis que estendemo amp'ro e.téa
~ 6S,j de·fade dez~mbrode 1955, Sala sabíno ,Bal'rc":\,e;n.l1+,:n.: ros!!, a ,que compr~eÍ1der ~co . OU!idade de 21 anos. Mas esclareciqt:e
Ô arti"'o 531 da mesma.. ConsJifd~i,íio vemb!o de, 19:~. ::- • JeSlden"_, maIS fllhos, ~rasrleJ.ros, ate vmte e \ possi.ve1.nio "seria alterar , OdiSPCSl-
136 prevê'a eleição,' em prlmeh'o es<:i-<.l- Ad1/ho VIanna, Relator. um anos~d~ ldade, ou incap~es de Uvo sem a'Pr,!veltar aopo:::tU?ld~e
tinia, dos'candidatos Que .obtive,'em SUBSTITUTIVO AO PROJETO - N'I trabalhar, V1vendo, em companhia e ,li> para introduz;::: o~tr?S 'mod!11caçaes
maioria absoluta. de votos em relar.fi,O 1.548-56 . expensas, dos P::l.IS ou de. quem M, I ,endentes, a lhualizaI o:decreoo-lei ..•. '

. t t 1 d" 'd' eJ lt "e .' Não " " , . " ,., " ,tenha sob sua gua:::da crlando-os e, 3.200, já. antiquado, ate. com, dispOSI.
'ao.·o a OS assoe.ao~, ~ 0_ s. . O C1,lgresso)'1aciona1'decNta,: , __ educando-os à,sua custa"." " 'ltivoS obrigando os Est..~dos·e Munici.

ob.tn;nte, essa re~rllnao'e ,observ~da.. Artlgo\lQ .....letl'a "budo artJ.go ~b... Art. 29 Esta LeI entrará em vigor pios a contribulrem cóm parte,lJll.~a.
g~~~~r';~~el;le~~ê ~~erPr:f~~Il/~e o artigo 522, o parágl'afo 59, d~d'r~Otrlnta diasoapóS s,]1apu1Jl!caçáo. revo- a.. execução' daquele· Diploma. :pOl

~~~~~g~O r~;apr::~l~daPr~ale~ú~ .,glk~a.sp,~=:,~, ~,.,t,t,t~,a,e..~~,~,'~,,~,~.~,:: €,adas, as ~~~~I~;:a."ç,i~. contrário. ',I ~fr:i~~,'ti.~~,rts.9ar,·,t.•,o,:~1t~r&Q~~:'
]Ja:rte dg parâg.rafo 19,do citada B,rtiga d §,o: ." •. _'o "'o ..~, O decreto-lei %lO - 3.200, de 19 deI seu parágra!<!. ün1co do dt!creto nQ . ·,_ .

,5,31. Se essa, ,e Ilo situação ,prev~ante, a,rA,rti\lO ~,16, , ~ ..... _ . >, l. ':;':"t>j,' ,abrl1de194,l, quedisllÕe sôb.re·," OtAI12,2,29, ",de ,22,', .4.43"q,Ue,,'re:;ul~~'0' avo
t"ll.D.~s,9,q1,1e !oª1ter.~@t %~!.çio J~~,,.~ " ....tr. "h"';';',;o\!1'~,O!!iR.~' AI~ .ela. fJI,mIlilk~· tIll:O.,lIll, do dllClreto.,}e.I. ll.m '.
~f~!J~ ª1-1i.sV31...;Mü..:ifh. IUa..Jlb _'l!"_... = .... _n - , .
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Janeiro de 1951

Guanto ao artl"o 28 do decreto-lei Projeto ~n:, 1.237, de 1959 la que possui oito filhos, e lhe. atrl- multo dereíbuoscs, Fl'eqüentenlente a
!I.:!ca, já se acha revogado pela legls- bui um abono mensal de Cr~ 100,00 criança ilegitfma vai engrossar a
cação posterior relativa ao salário ra- Modifica Os arts. 29 e 37, letra e malsCr$ 0,00 por filho excedente. multidão dos abandonados, A llegl-
mUi&. •. Eui longo relatõrío, que.. apre- tímidade significa mãe abandonada,

A (outa ocmíssão de Justiça delí- "a", elo Decreto-lei n~ 3,200, de sentei e vi únãnímemente apl·ovádo. exposta à mais acidentada das ma-
t b ti t 19 de abril de 1941, que trata ela. ã' id I

O~!'L\l que eu apresen asse su 5 u- organi:::aç(lQ e Proteçao. da laml- à. ComIssão Espec]al de Pl'otee D", tem aees, parto dereítuoso, má .all-
uvo, consubstanciando as alterações r Natalldade, criada pela Câmara. dos' rnentaçâoie péssima higiene, além de
snuncíadas. la. Deputados, já. me Insurgia, em 20 de muitos outros fatôres negativos, Por

'1'en11:), pois, a honra deapresen·· (Do Sr. MoreIra da Rocha): setembro de 19-19, contra o estranho ísso tudo a morte é freqüentíssírna"
~ar o saustítuzrvo ao projeto. (As Comissões deCollstituição e luxo, a que nos demos, "de excluir ClnfrocZuçáo cít., pág. 19), Tudo. po-
, Sal::l Airàuío doe .Melo Franco, •. Justiça, de Legislação Social e de os adulterinos e os incestuosos dos rém, resultou Inútil. e recente e ex-
·ie novembro de 1~59. - Arruda Câ- Finanças) que constituem as famíllas numero- presslva é a atitude do ilustre Pre-
.nara - Relator. sas, para os efeitos assistenciais pre- sídente do Tri.lJUnal ere Justiça do

SuBSTITUTIVO AO PROJETO O Congresso .Nacional decreta: vistos no Decreto-lei nO 3,200, de DistritO Federal, o Ilustre Desembar-
N~ 505.59 Art. 19 O art. 29, do neeretc-rei 19-11, Ao invés de superar o Código gadcr Bulhões de Carvalho, denun-

n" 3.200, de 19 de abril de 1941, que Glvll, a timidez do legislador díscre- dando que, na prática, o matrlmô
Modifica o decreto-lei 3.200, de trata da organização e proteção da ctonárío ateve-se à sua ~etra e det- nío religiOSO para eteítos civis, sôbre

19 de abril de 1941. ramüía, na sua parte final passarli a XoU ao arbítrío .do pai o dever de.desprestlgiai· o ínstítuto do casamen-
Art, 19 _ O artigo 29 do decreto- ter a seguinte redação: "o abono de alimentar a. prole ilegítima", E, nes- to civil, ameaça multiplicar as man

'eí 3 2,00, de 19 de abril de 1941, pas-' família de. CI'$ 500,00, (quinhentos se passo lembrava eu :a palavra de cebías, já nem os celebrantes, nem
sn a tê,' a seguinte redação: cruzeiros), se tiver seis filh~s e mais Paulino Neto (Da condição civil da os nubentes, após a cerímêma, se in
.. Art, 29 - Ao chefe de ramííía nu- crs 2(){),00 (duzentos cl'uzelr06): por mulher casada, pâg. 26): "Não é teressam, necessàríamente, pelo 1'05
merosa, que, exercendo qualquer mo-: filho excedente. . contrariando as terrdêncías e os' an- terlor registro, Aliás, de acôrdo cora
(:al!àad~ de trabalho, receba retribuí- A;rt. 29. O Ill't;, 37, letra "a" será seios de um povo, que se lhe lm- as ultimas estatístlcas, de 1950, pM~
cão ínsuficíente para as necessidades as~lm redígido: consíderar-se-ã fa- .põe a ordem, O diJ'elto é caudal Giól'glo Mortara assinalar que, de "
inínímas da subsistência .de sn prole, mílía numerosa a que compr~endel' enorme que vem do passado, sím, mas 8.259.560 'mulheres que se disseram
será concedido, mensalmente, o abo- seis filhos .bl·aslleiros, até 18 ano,s de que se dirige ínelutàvelmente e Inln. casadas, cêrca de 25,5 1'01'.· cento, ou.
no r,,:nili:tl' de cem cruzeíros 1'01' fi- idade, ou incapazes de tr.abalhal, vi- terruptamente para o futuro, Muitos seja, mas de 2 milhões, o eram semente
Iho, "e tiver seis filhos, e de mais vendo ~m compa~a. e as expensas são mais propensos a lhe ver as gló- pelo religioso,
conqt.anta cruzeiros de acréscimo dos pais ou de q~m os tenha sob rias do passado e não lhe notam OS 5, O Decreto.lel nO 3,200, de 1941,
por fiU10 excedente a êsse número, sua guarda, criando e educando-os à. ímpetos para o porvir. Passadistas nãodeflnlndo como famílias nume-
observando o disposto na alínea. a do sua cust~. . . -..' It t Al ldad de rosas apenas a telas c nstltuldas naartítro 37 dêste decreto-leI·.... Art. 3' E.sta lei f;utlll,râ em "VIGOl impen en es, para' eies a e .ql o j .

• - data d eua "'ubl caç o revo adas ouro é um pretérito da. vida, Dara o forma da lei, teve o cuidado denâo
Art; 2Q - A alínea a do artigo 37, na, ~.. '" I .a , " qual volvem os olhos cheios de sauã excluir êsses milhões de lares, pelos

decreto-leí n~ 3,200 passa a ter a se- ?S dísposícões el1l contrario. b dade .. e tentam, então. renové-la no quais .... é com pesar que o assinalo
,uinte redação: _ Sala das Sess,!es, 17 de novem ro

a) "Considerar."e.á famlnla nume- de 1959. - Moreira da Rocha. presente, clamando contra a ·diSso· - nem sempre selnt~ress~m os que
o lução dos costumes e prega.ndo a sal- presidem a sua constltulçao.

705a a que· compreender seis ou mais Justificação vação pela volta aos moldes sociaIs E assim tem sido, e deve ser. .
:i!h03, brasileiros, até vinte e um anos O Presidente Vargas, de saudcsa desaparecidos, tstes são os· mais pe· .' Recordo, com pl'l1zer, o sempro
(1<3. idade, ou incapazes de tl:abalhar, memória, levando enl consideração rigosos do.s homens" •. Tenho a Im- atento Monsenhor Arruda' Câmara,
"ivelldo em companhia e· às expen- 1 d'" f li d n uel ando n - d 17 d etembrosas dos pais Olt de quem ostenba a" d ilculdades por que passam 0:>_ pressão e s.aver oca za o, . aq e qu "a sessao e. . e s
-,ob sua rr.uaJ'àa, criando-o.c e edu~a.n- pais de fam11ianumerosa, principal- trabalho, a que intitu\ei de "Intro- de 1946. desejava que.o texto do art.

- w - mente os que não. são fttncionârlos dução ao, problema da cria.nça no 163 da Lei Magna, que seria promul-
:ia-os 11 SUa custa".. pUbllcos e que residem em nosso Brasil". várlcs. aspectos .da luta de gada. no dia seguinte, fôsse dividido

Art. 39 - Ficam revogaàos o pará- "hlnterland", teve a feliz lembrança quem nasce no :Brasil .pal'a superar em dois inc1so.s. O primeiro declara
1rafo único do artigo 29 do decreto- lieinstituir. um abono le falnUia as fõrças sombrlas que, desde o bêr- ria. que "o casamento é de vínculo
:ei :l.~DO, o artigo 12 e seu parágra- {Decreto n 93,200). Ocorre; entretan- ço, o convocam para a mõrte. Acre- indtsso111vel", E o segundo prOOla

·io Unico do decreto. 12,299 de 22,~ to, que a fUlalidade dos dispositivos dito sem .falsa modéstia, que, atua- maria que "a familla teré. direito l\
1e 18~3, e alteradas as expressões do de lei que se pret.ende modificar com Ilzados o.s dados de' que então me proteção especial do Estado." Para
.ll'tigo 19 dêsse decreto, depois da pa- o presente projeto, não está, pràU- servi, êsse estudo valeria. .alnda hOje o Ilustre sacerdote, essa divisão te·
9.\11'::' "mensalme!lte",parn as seguin- camente,. seiidocollmada de vez que como uma contribulçi!o seria. em as· rla "a. vantagem de tornar mais ela·
~es: "o abono de cem cruzeiros por é lrrls6l'lO o auxl1lo mensal de Cr$ sunto de tal relevllncia. . ro o pensamento da .A.sliembléla, por·
:illlO, sa tiver seis filhcs, e (le mais 100,00. (cem cruzelros) para um po· 3. Muita água correu. entretanto, que tôda. .11. famfila, no sentido g~'
11nqilenta cruzeiros de acréscimo por bre pai de famllia de OItO ou mais sob as pontes. Os filhos adulterinos, ral; na acepção universal, terá dil'el.
{ilho excedente a. esse núInero." tllhos... .. mesmo na vigência da sociedade con· to a essa proteção do Estado" (Anais

Art, 4g _ Esta lei entrará em vi- AdemaIS, sallente-s~ li clrcunstlm· jugal do pai adúltero, e sem as r.es- ,da Assembléia' Nacional- Constituinte
,:orna data da sua publicação, l'evo- ela. de. seI' a concessao dêss~ auxl1io trições do art. 4.05 do CódigO Civil, vol. ~, págS.222-S). •
~adas as disposições em contrário. a unlca maneira de o Governo Fe- podem, desde. a lei 8tl3 de 24.10,49. 6. Assinale-se que,. reduzindo de

Sala Afrânio de Melo Franco, •• deral dar Slllal de sua ex~tência pleiteaI', em segrêdo de justiça, os oito para seis _º. nUmero de fi
'!e novembro de 1959. _ . .Arruda Câ. para a. maior parte .da populaçao ru- alimentos de que necesitar. Ainda o lhos, a. caracterizara famnla nl1-
mara' _ RelatoI·. - rio,ula de nosso llllenso País. -_l\ilo~ me'mo dispositivo referindo.se de merosa o projeto ainda fica mui.

relra da Bocha. ." '. . i .' é d j~ itoLEGISLAÇAO CITADA propósito a filhos negltLmos, perm· to a.qu mo.. ace em ou-
PARECER DA COMISSÃO Art, 29, Ao cl:J,efe de familla nu. tlu que também os Incestuosos recla- tro~ paises. "Quasse todas as legis~

A C~missão de Constituição e Jus- merosa, não. incluidonaa disposições massem dos q~e o convocaram a .vi~a la~oes sObre o abono la.ml1ll1\ - in·
'iça, em reunião· de sua Turma--:'B", do artigo preoedente e que exercen. os elementos necessários para soble· fOlma. Estanlslau Fischlowitz, em seu
;'ealizada em 2,9,59, opinou, unâni- do qualquer modalid'ade de' trabalho, 4~ Por outro lado, falhou a. Iegls- artigo Intitulado "Proteçâ-o à -l~l\ia
memente. pela constitucionalidade do perceba retrlbuíçãoque de modo al. laça0,; que visava a dar alento ao na legislação social /braslIelra 
Projeta nQ 50S-59, na forma do pare- gum digo, que de modo nenhum bas. texto c9nstltuclonal; permi~slvo da concedem aquêle benefício às fatnl.
cer do Relator, como substitutiVO te às necessidades essenciais e mini- celebraçao do casa1t,1ento rellglo.so lias, ,amparadas Independentemente
)01' êste apresentado. EstLveram pre- mas' da. subsistência de sua prole, será com efeitos civis, Enf.leir~i-me entre do numerCl de filhos, fazendo jus ao
,entes os 5rs. Deputados Oliveira concedido mensalmente, o .abono fa. ~ _que acreditavam lnapavel a pro· abono já o pl'lmelro filho menor:
.3ríto _ Presidente; Arruda Câmara mUia.. de cem cruzeiros, se tiver U. vldenda, atinaI transsol'mada em apenas as leghsJ.ações- n-ancesa, in·
-. Relator; Barbosa Lima; Pedro lhos, e de mais vinte cruzeirOS por lei, por inicIativa e desvelo de nosso gJl!sa, Irlandesa e islandesa outorgam
Ue1x.o; Joaquim Dllval; Silva Prado; filho. excedente, observando-se o dis· ilustre 'colega, Monsenhor Arruda Ci- o abono as famfilas com, no minimo,
misses Guimarães; Bilac Pinto e posto na alínea "a" do art, 37 dêste mara. "Urge, por outro .lado,- es· dois filhos; e em vigor na URSS três
Waldir Pires; I:.ecretooiel. , crevia eu no citado parecer - mo· fllho.s; e, no Brasll. oito filhos" (Re·

Sala Afrânio de Melo Franco, 3 de Art. 37, letra "a" -Considerar- diflcar a legislação referente ao ca- _ta do servi,'Jo _Público• .setembro
-.tovembro de 1959. _ Oliveira Brito reMá familia numerosa a. que com- samento religio.so com efeitos civis, de, 1954, pág. 12), . . •
_ Pl'esidente. _ Arruda C/lmara- Ereendel' oito ou mais filhos, brasi· convocando mais fàciLm-ente' para e. 7. Conta Osvaldo Orlco que José

~elator. i;~~~~z:ié d~ez~~~a~~~, d;iv~~adct;' e: ~~~;;Ur~~~e à ~~~~.~os:s ri~l~;~'~ ~e&~;rOJ~nljor~~ytl~:Olt:3os eg~l:~
::lF.iCIO DA COMISSÃO DE CONs-'companhia e às expensas dos pais ou E, após citar algumas' estatistlcas, s. falta de pagamento aumentando-

TITUIÇAO E JUSTIÇA de quem OS· tenha sob sua. guarda concluia: "Face ao texto claro do ar· lhes o.ssalá.rios que afinal não pa·
criando e educando-os. ' tlgo 163 da Constituição Federal; não garis, Cria o 'Govêrno dificuldades

Em 15 de dezembro de 1959 COMISSAO' DE CONSTITtJ'IÇAO E há lUgal' para o deba~ doutrinário l..'\enarráveispara o pagânlento dê8so
-of. n~ 232-59 JUSTIÇA' entre os que defendem e os Q.ue com.~ modesto abono familiar. Dai minha.

batem a validade do casamento reU. iniciativa, velha de muitos ano.s, con·
Senhor Presidente: Parecer do Relator, Deputado Nel· gioso. O ·pl'oblema. do ponto de vista ferindo aos coletores, que cobremos
Atendendo_ a deliberação unã.nim~ son carniero, ao Projeto n9 1.237-59: da criança, é reduzir () nÚD1ero de fi. meios de apura.r de pronto a vo

ja Turma "B" desta Comissão em I, SOmente aplausos merece a lhos ilegítimos (ou extra·matrimô· racldade das" declarações feitas. a
lcun!ão realizada em 11.12,59, tenho oportuna. iniciativa do Sr, Moreira nio, como pretende Levi Carneiro), tarefa de desde lo~o deferir tais abo•

. .a honra de sollcltar a Vossa Ex~- da Rocha, visando a 'definir como ate ·que seja possível extinguir Intei· nos dd referendu.m dos Delegados
lência que o Projeto n9 1.237-59 -ào "familia numero.sa" aquela. que ramente a.s distinções que ainda hoje Flsêais, Tantos. anos depois, o pr-ofe

.Sr:.Morelra. da Rocha, que lllodiflca "compreender seis filhos. bra.slleir06, marcam e humilham tanto.s inocen· to não saiu da Câmara. Aumenta.•
..os.. artigos 29 e 37, .letra a do Decre. a.te dezoito anos de ida.de. ou. inca· tes" (Introdu.ção, cit., pág, .7). Era mos agora o abono. Masêle contl.

to"lei.3.200-41, que trata da organi- pazes de trabalhar, vivendo em com· uma contribtúção do meu amor ê. nuarâ a seI' miragem para· 0$ ca.sals
'iflUJâo e..proteçã.oda . famllia" seja panhia e às 'expensas dClS pais ou de criança, na ê.n.sla de afastá-la da numerosos.' .'.
!1nexado ao de n9 505-59, por trata. quem os tenha sob sua guarda. crlan. condição de llegitl.tnidade, e que le- 8" Sou, assim, pelo constitllcfona.
r..em..de matéria análoga •. ' do o educa.ndo". O projeto conctde vara LuIs Morquio .a declarar, aI- lldade do J,:lrojeto. A famll1a ,legItIma

- a .. tais farniIias um abono mensal guns anOll -antes: ."A mortallda.deda .somente é constituida, entre nc56,
.. Aproveito o ensejo para renovar':lo de 01'$ 500,00 e mais Cr$ 00,00 Dor criança llegltlma- 6 duasvêzes 8U- 'pelo casamento,alnda e de.!llTaçada.
Vossa. Excelêncla os protestos de mi- filho .excedente. 'A leg18lação atual pedal' à' da. criança. legitima, Ai. con·mente, de vlnculo lndissolúvel. Maa

.,~.. 'ILIalt!' &r;tea. e
S

ptistlnta conside·. (Deçreto-.1el n9 3.roG..',de 19.4.41). de- diç5es de seu nascimento, & allp1en. a famíllatod'a. ela '''a. ,.ramml. no seno
,~~:::._Y~~l!.:: '~r~~~~ tiUll " f_la numerOlJa \lllD10 acrU4t tacfo e Qll cUi~!ojOj §AO tllll _al. J:i.à9 l..eIl!', p~a ~~.orlla.r a fre..se etc

r " '~ .' .
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todos müítantes da. imprensa que de janeiro de 1960, aprovou. por una-, Mario ocmes, Valeiro Magalh::es CIe.
acusa o maior Úlclice de pl'estigio e uimidade, o pare.::er ao Reiaw.'1',Depu-l~ Uo Le.mos opina, por unannnicade, de
de agrupamento de orientadores da tado l\lendes de Morais. ·I:ontrcí.rio li acordo com o parecer do relator,
opíníão pública, coloca-se em lu:;ar apr01iaçc:o do Projeto ele' LI!! li'! 392-59 Depucano Osmar Cunhr., pe1:l apro
de merecido destaque em todo o ter- que -autoríza o .l:'oder Exeeutivo a I vação do proieto 892-59.
ritório nacional. Apesar dos bons ser- a~rir,. pelo Ministério do Tl:~balho rn-. Sala das Se~ses da ClJl:1íss1:o de Fi·
V1ÇOS prestados, embora considerado dust;7a e c~merclD, o crédíto especíal nanças. em 18. de Jane~rode 1961. 
de utilidade pública, jamais teve por de C.I$ 10.0~:),OO?,~0. destinaf~ ,a.~~.lL~: 'l~~no :"em~pV,lc~-preslC1;:lte. noexer
pa.J:te,:dos poderes públicos <qualquer t:uçao"da. Golô~1:ao' ce Pe.h.:> J.'e~ CiC:O;:I. p.•sidêncía , Osmar cunh"

Paroela ele aluda Entidade de classe CISCO ...ã, em Benlooa, Estado d~ ",,,-o Reia to..
, .. '. .' 1 Paulo". Vo~aram os sennores ; 'Y'J.g"

qu~ te~l :)~o a. preocupaçao de zerar ner EsteJ:ta _ Presidente; SO:ILO'
pe:o Ples~l?lo da classe, atende, 'pelos MalOI' e João Clcophas _ Vlce-Pre" PI'CiÍe:O -11. 2•.o28-/t, de 1SS1
S~UIi díversos departamentos assísten- sídentes; Mendes de Morais' - 1',~ja-
Cl:;lS, a um num~ro superior a io I tor; 'Maia. Neto; lIilanoel, ~ovais; u;- Jle{;u/a o exercic'o da profís·
l?11 ?ess.oas. que. sa.o•.associados e pa:-I denor Freitas; J.i:PiiOêO. de t;am.:JCs: sã» de geólogo; tendo pareceres:
lentes, dispondo para .tanto exclust- Saidanha Derzi; UHm10 de carvarnc: aa Comissão c!e constituição •
vamente da. renda. SOCial, que é dí- Armanuo correu: Tarso DÚLra' :YJe- Ju:t:ça pela ~~msi:~uciorLalui~rle,
minuta. Mesmo assim, ultranassaudo Ideiros Neto; Gu:lhermmo OJ Gtln'-I o, ;las Cali'.ssaes ~e E~~c,ar;ao ,
~~ obras. assístencíais, o que !l.or si ra; Lino BralL'11; rteg,s Pacnec:J; Mli. Cl1:t~r:z. e de serctc» Pl:uhco ia-
Ja eonstlt~e um milagre de .csforços I ton Brandão; Luiz viana: CiO'lS Pe3- VOHLte;S ao Proieto.
e dedícaçôes, lançou-se o Smdlcato, I tana: Lounval Baptísta; Pauio l:iara-, Pl'oJet!> nO 2,O~8'GO a que se rererem
há. ~nos, numa c~p<lIlha. de cons- 'I sate; Marons.RO!lu"ues; Dyrno P.J.'Cs; OS pareceres
trução de uma coíonía deFerias 10- _"..tramo de Onverru; Gabrie], Hcrmes' ..
calízada em .Santos, em terreno i José GuIomard; Huy Ramos; c HanuJ~ O CG~gresso N:l~lOn~! d~c~:~~:
doado. :rem Sido a preocupação de .ton Prado. --?-rt. i 0. e~erclc.o da p:J:L"""o do
tôdas .as díretorras levar a cabo esse I ~ala ooilntôE'io cartos", em 27 de ja- geólogo ~era ;on:e~te permltídor
trabatno, que representa multo para' nerro de 1DoO, - V/a;ner EstaM". a} acs po.t:iQG• es. de diploma, de
todos os profissionais de imprensa do !P:'esldente. - iller.des de Mortus Re-' G:,olcp,. expeoldo por, cuw}oLclal;
Estado de .são Paulo uma conquis-a ,laotr. 'u! aJS ·prt.adores d~ ~Iplo~a. de
a. qu f zem . ~ j' I' t· li" I Gealocio ou ae., Engenne.lro..geologo,

C01.1ISSAO D"' LEGTSLi\ÇAO e a JUS .os orna lS a. pau s- COMISSãO DE FI3.'AN:ÇAS expad'C:o por es'abelec'monto est~an

" SÕC!AL - • ~~nd~iess:f"if1~~ObopaorVpona~taedecl e ddie I nrLATÓRIO ;;~il'D. "Ie ensino' supe;ior; depoiS d;
c .. ..~ ~." _ os - , reva!i..dado:

l?AF.ECER DO· RELATOR r~tores . do Smdlca~, c m.dispensável. Vem a esta c.::omissáo o Projeto n~ ....rt. ~'i Os servidores publ:cos que,"
(Pr(}jeto 505-59) I~u~."essa ob~ tenn.a. POI ,parte .~o 892-59. d: 5ue e ,autor ~ Ilustre .uepu~ dentro do prazo dê seis meses, con·

I _ r~oH.no fede. aI, um declClid~ ~POl0 tado DeIV1Jle Allegl'cttl e Que aut,')- taeles da data ele publicação desta
Trata-Se, de ,propos.ça~ prej~d!c~-·e tuna ajUd.a. s\lbstancl!ll, na. forma nz.a. o ,Poder E,.ecutivo a alJur, peiO Lei, provarem, perante o Conselho

da, pOlS ja eXlste, outro proje.<! so- de. um auxlho finanCeIro capaz. ãe Mm1sto1'1o do lTabalho, ,lnd:isuia e Regional de Engenllaria e Arquitetu.
bre o assunto. E' o de n9 461";)5 da to.rnar em. realldadeo sonho des Comei'eio, o C!'~C"to espedal ·cJe •.• ' ~. ra, que pesto Ilao satisfaçam as con.
Zlutorla do Deputad~ Sllvio Sanscn, ml1ltan.tes da impreIlsa, . Cr$ 10.000.000,00 dest.:uado à COllSL1'U-1 diçõesdo A.rt. 19. à datada referi
que já se encontra. na. Ordem do ,O cr.edlto eS:;Jeclal s~llcitado é legi- çao. da Coloma .ce Fwcs Fr:mc1sco i da publicação e:-:ercem cargo ou fun
Dia., õ~. 7 d • tuno, Just?.e cem haVIdo precedentes d~ Sa, em BtrtlOóla, Estado de São: çã.o pal'a os qua:.s sc e;·;:Jjam conheci.

Sa.a das Sess ~s, em de ezemoro em beIleÍlcl3.r oucras entldades nas P"ll1o.. ... i mentos e5pcc1alJzados de geologia
de .1960, Henrique La. Roque - Ee- mesmtl.S. condições "algumas,até.1 '.nata-sc d.c.. conceder acs jornalis-! podel'~'o. conü:lLlar. a eXtl'cê.~lOS' I

lator, que 'náV possuiam as mesmas cl'ede.n.. ·.ta~..-ili·oflsslUnals do Estado d~ S:,~ Pal'agrafo úmco. Os se:'vidores a
PAREC!m DA COll!tSSÁO eia.is, seja no campo assistencial cul,paUlo, que Ja -SJmam elevado uúm~· que se refere êste artigo devel'âD,

A Comissão de Consttiuição ~ Jus- de pl;~stação de serviços à. coletivi- ro, t:ma aJu.oa. para t~i'mInO an' eons- logo. que oco:ram vagas, sel'· trans.
em reunião de 7 de dezembro de dade truçao .da Calonla de Ferias em Ee,·· fermos para outros car~os de i~u..l:l
1980. opinou. pór unanimidade, no A 'Colonia de Férias Francisco de·, tioga, no EStado de Sito ,paulo, iU1cia· .venCimento; e paraosqOuais nãoOseja
!sentido decoDsiderar prejudicado o 'Sá - nome de um saudoso jorna.lista tl\'~ tom~?a, ~elo Sm_dlc:'~O dos jor'

j
exigida essah:lJllitação técnica.

,Projeto n. 505-59, nostêrmos' do. que mllitou durante 1fr anos na im- nallstas. il l oflsslonals ~ 8:;'0 i:'aU1J. ....rt. 3° ° Consê:ho ReglOnal de
parecer do relator,.Deput.a.do Henrl- prensa de São PauJo- aJémde I:Iel'lt'ol'la c.ampaI!ha f.OI. emiio feita I Engenilaria.. e. ,Arquite~.ur!l somell~!>"""
lIue La Roque. Estiveram presentes servir 'aos s.eus ass.oc:aMs e fanu.. ·Hares· paxa, a concletlzaç.ao d~"se em.preeu-.I eonced ••I.'a rêf;tstl'o. proflsSlonal me~,
o.> Senhores Deputados Aaràl> Stein- represencará um patrimônJo' mat.!- dl~e!1tO. de.sde a d~o.Ç~D ~~ t~l'l'eno ·diante aprese,!lt~ção ~e diploma. ce-
bruck. Lustosa Sob!inhõ, Salvador' riai do qual o govêrno se orgulliará ato as fuudaçes eà. COnstrt\ç'a<l na· gistrado no or:;ao propno do Minis·
Lossaco, Adl'llo Vianna, .1Ienrique La Derville Al.leoretti . ' fase em que. se encontJ:a. Ao pa:iS:tr Itério da Educação e CUltura:. ..
:Roque, Bagueira. Leal,. Waldir 51- • pela aprec,açao da douta Ccm\S2J.o de Art.- 4° A fiscaliza~ do e.":e~cic[O
mões. Lycio lIauer a Afonso Celso. COMISSãO DE ORÇAMENTO.. E- .orçamento e . .FiScal.ização FinanceiraIda profissão de Eeólogo será exerci-

Sa.la das Sessões, em 7 de dezelll- FISCALlZAÇAO FINANCEIRA . o i1us:re Deputado Mendes de Morais, da. pejo Conselho' Federal de .Enge-
bro de 1950 Aa:rão Steinbrrr.c7c RELATÔR o seu relator, embora reconhecendo. tra. nharia . e Arquitetura e peios Conse-
Presidente; Henrique La Boque _ I. tar·se de uma benemérita. iniciativa Ilhos Regionais.
:Relator. Apl'esenta o nobre. deputado Dervtl~ enl ~~ol .de J(!rnall~tas profIssionais Mt. 59. A toda profissional regls•

. _ le,Allegretn tllII' projeto de lei a.uto- cons..!ncrou pengoso precedente Do. con~ trado de acõrelo com· a pl'esente leI
l'lZaIldo a ·abertura. peIo MínJstêrio ceSlao para os do ES,tado de São Pa.u- será .ehtregueuma. carteira profis-

Projeto n. 89'2,;A, de 1959 do Trabalho. Indústria e Comércio lo, tendo em V'.sta ser São Paulo aslonal numerada, registrada e visada
ae um crerilto esptcia.l de dez nulhõe~ mais rica unidade da. FederlR;ão e essa no COl'l.SeJ!lo Regional de. E:lgenha.ria.

AU'lorizCl o Pocler Executivo c de cruzeiros. destinado a, ~'a.jud3.1' a uma obra. d.e caráter nltidamente re- e .<\rquitetul"a, na forma dI> a:~. !4?
abrir. p~IO ~rinistér!o elo Traba· constrUção da. C.olônia. de Féria.s ~onal. enseJando. a. queoutrllll coletl- do Decreto n923.569, de 11 de de.
21~o, lnc!us~Tla. ~ CO~érClO, o cré· "Francisco de Sá". em Bertioga, Es- I~dades congêncr«;s de._outros estados zembro de 1933.
dltO'espectalde Cr::; 10•.000.00D,Cíl. ta.do de São Pa.ulo", para. jornalistas.1 Vle~sem reCOrl'er u Umao para conse- Art. 6° São da competência dI)
destinado à construção lfa."Co- profissionais. daquele :Estado. .1 g11ll' r.ecursos com finalidades ide-n- geólogo ou engenheiro-geólogo~
làn!a de Férias Francisco Sá.... 1 Embora. especifique que o crédito· tica.s. .. , .: a) ~abalhos topogrã!iccse geo-

: em.BertiDga, .Estado .de .São_ pleiteEl.do seia para. "ajudar a. cons-I Data.vênia dlséordamos dopronun- dêsicos:
pau.lo: tendo pareceres: contrario I b:Ução" da referida. obra não e.sclare- clamento da9uela Comissão porque se ' b) levantame:ltos geológicos, geo.
da COmissão de orçamento a Fis- ce o autor do projeto se a mesma está 11?-0S aflgu.ra. .1usto o atendimento como, quimiccs e geo!j;;)COS;
caliza~ão Financeira. e /avor4!Jel, inlelao.a. se... existe.\) terreno,. .nemIJusto serla. vl~se a unláa.a. ate.rl.. der c) estudos re!atiyos a ciênc!a.s dã..
da Comissão IZe Finanças. - em quanto está or~ada. às deml!Js entldades congeneres Que Terra; .
, . Trata-se. de uma benemérita -inleia- solicita.sllfim idênticos fa.orcs. . . , di trab:llhcs de prospecção e pes.

ProJcto n9. 892-59,a qu~ se retercm tiva em prôl dos jomalistas profissio- quisa paraI, cubaçÍ!o de jazidas e
os pareceres _ nais do Estado de São Paulo, jUsta- P.\1\ECER determ.maçâo de seu valor econô:ni·

O Congres'() NacIonal decreta' mente a mais rica unidade da Fcde- C 1; d·· - ·d· co; ,.
Arti o 19 O poder.-Executlvo. elo raçáo, .·em uma obra nitidamente de .onc um o nessas,._ coos! er,aç~~sl e) ensino das ciências geológicas

::\![lnist~";I>' do Trabalho IDdústli~ e earãtcr regional, 1lD..recendo-nos, por-~tim9. ~9 parecer tavod·av.el ao dPIOJ""o nos estlbeleclmentcs de cmino se."
• ,~. . . . ' d ., tanto. perigoso o precedente, porquau- n. ~. . e .nessas con lçoes en ereça- cur:.dário e superior; .
~1?êdft~CI~Sp:~i:l d~t~7$\h~ o~~r~ to tódas as cole.tividades congêneres ;roscao .Ju~;;~enFt~dos 1lllStres ;IPa~o~ . f) assun~os, legais relac.ion:<.dos CDln

. _ , .., nos demais Estados. .certamente, e. a. onU:iSao e .manças o apc o .1J suas especlahdades:
(Dez mllhces de Cll~eiros) d~stinado, com ma~ razão, recorreriam li. União S&n~l~O de queoplllem pela sua apro· . g) pericias e arbitramentos refe.
lJ, ajudar, li ~onstruçao da C<>.onla de para. a obtenção de rccul'soscom tal ",açao. ., '. rentes -às matêrias das alineas ante.
Férias Fra~c.seoSá, em Bertioga, Es- flnalldade a~ravando assim aprecá~ Sala das Sesses na C~mlssao de Fi- .rlores,
tad~ ~e Sao Fau~o, .para jornalistas cia. situadio do Er:í.rio aunlentando o :!lanças, em 18 de Janeu'u de 1961 -,. p'arágiaro·ónieo. E' tambérndo.
~l'oflsslOnals .do Smellcato .dos Jom~' volumoso deficit é:(Ístente.. .' OS~(lr Cunlul, Relator. /) comjletência'do' geólogo ou engenhci.
lrstas PI'of!SSlOnals do Estado de Sao . _ _'. _ . ""'!'''''- PAREClm DA Connss[o ro-geólogo o disj:lo.sto no item IX,art..
Paulo. . ,Nestas, ·c.ol:'dlçoes, somo de.opln:ao . . 15, do Decreto-Lei nO 1.985, de 29

Art. 29 Es·t 1 1 t.ó. '0' que a lruclativa. em l1d~ nao deve, A Comissão de Finanças em sua 1~ de janeiro de 1940 (Código .deMi.
IgO' a e e~ ralo . em vl~or merecer apolo da Comlssao· de orcn~ xelmião ext4<ordinárla da Convoca- :nas). -

ga daca ~l)o s~ PUbllcaça0trl~v(lga. mento; e~i~indo assim, o n,?ss() pare- ção Extraordinária, realizada e'!l .18 .AIt. '7~ A. .presenteIei entrará én\
asas posll}Jes em eon no. cercontraT!~~. sua aprovaçao.. de janeiro de 1961. sob a ,pl'esldencia. ,VIgor na data. de sua.publicaç1i.o,.l"e-
c Sala das se~soes, 9 ,de' setembro de . Sala "Antomo Carlos", em 2 CC ja-do: Senhor Mal'Io Beni, Vice·Presi- vogadas. a.s disposições .em contrário.

1~59. - Dert"tlle Allegreffi. nelro de 1960. ll!Tendes de Morais dente e presentes os·· senhores Cle-· .... . ..,
. _ ' s' ai C lB t Exp. el' 'I MENSAGEM N~186·~O, DO PODERJustificação PAltECE:r. DA COMISSAO· mens . arop o,. e S'l rR.!J.' e 1-. EXECUTIVO' .

,. . '. .. , .. _.. .. to Machad(), Jayme ArauJo,. Osmar .. ,I . .

O Slnd;catodClS.,JornalistasProflS- ,. ACowissao de Orçamento e F1sca- cunha, Pereira .dIlSllva, Badaró Jú- . E:l:celentissimos' Senhores '
~lonais do.~stad()-de·SãopaulD, pelo llzaçãl>,Ji'inanceira, em reunião extra- Dlor, <?elio Machado, Raul de Gols, Membrcs:-d(>.CongressoNaclonaJ:j
~evadonumerl) . de eeu.s membl'os, crcllnúr.a, plena••·eilllzada no cUa27 BezeITI\ Leite,' Petrolino Santa. Cruz. No.stêrmos do art, 67 <la. Gon.sU..

Sábado 23

l Monsenhor Arruda. Câmara, essa
tem direito à; proteção especial do Es
tado. Nosso dever é trazer para a. Ie
gttímídade sempre mais ramlllas íle
galmente constltuldas Bem descuidar,
entretanto. de zelar pela. vida, pela
saúde, pelo destino dos filhos nasci-
dcs de tôdas as uniões. ,

sela Afrânio de Melo Pranco, 11
de dezembro ele 1959. Nelson Carneiro
- Relator.

Parecer da Comissiio ao Projéto n?
! .237-59:

_'>.Comissão dc Constituição e Jus
tiça. em reunião' de sua Turma "B"
realízda em. 11.12.59, opinou, unã
nímemente. pela constitucionalidade
(j()Projeto. n'I1.23.7-59. na forma do
parecer do. relator. presentes os .srs.
deputados: Oliveira Brito - Presi
dente; Nelson Carneiro - Relator;
Alfredo Nasser. Joaquim .Duval. Moa
'CU' Azevedo. na:'b"sa LimaSobrt
nho, João Mendes, Carlos Gomes. Sil
va 'Prado, Arruda. Câmara e' Pedro
Aleixo.

sala Afrânio de Melo Franco, tt
de dezembro de !959, Oliveira Brito
-Presidente; Nelson Carneiro 
Rel:1tcr.
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.'
O Curso de GeolOSla. da UUlvers!- pode cullar da. cristalografia, míne-,

dade de·' São PaUlo já diplomou, em raJogla, ~Ietro~'a!ia, mezalogenía, pa
1959,. seus II primelroa Geólog<l~. En- Ieontologta, mlcropaleontol()gia ))a,i
eretanto essa. profissAo nao está, aín- nología, geoquímica, geofisica,' estra
da, regmamentada e urse deli.1:úr SUf>S tlgl'arla. sedimentalogla, geol()gla 4.C.arríburções, t t al v,1

No Brasil, ° título ele engenheiro TU UI" etc. Cada um dêstes setores
de minas foi. conferido pela primeira admite ~xt~ema especialização. No
vez em 1876. A vellla profissão de campo técnico, o geólogo pode-:esps
engenheiro de minas foi reguíamen- oializal'-S& em geologia aplloada Íl en
taca, Juntamente com os demais ra- genharia, (fundações, barragens, hl.
mos da engenharia, pelo Decreto nu- d~ogeologla) OU à mineração (cal'.
mero 23.569, de 11 de dezembro de vao, petróleo, minas metálicas etc.)
1933. Como não houvesse, então, en- Aplicando os métodos geológicos geô.
trenós, cursos especializados de geo- qulmlcos e geofísicos, estuda a "1M'...
Iogia, ao engenheiro de minas foram reza. das jazidas, sua gênese. sua es
conferidas também as atribUIções de trutura e pode, assím, medir oU tn
geólogo. Até. recentemente, tão pe- fel'ir. a~ reservas econõmicamente ex
queno era o número de engenheiros ploráveís, Pode dedicar-se, ainda, aos
de minas graduados no Brasl1 que se trabalhos. gerais de zeologla econõmt-
não jusuncava o desdobramento das ca e polltica mineral. .
profissões. Na velha Escola de Mi- A atividade precípua do enzenheí
nas de Ouro prêto, verificou-se mes- 1'0 de minas é a de rasgar cortes. a.orlr·
mo a reunião dos cursos de auge. pedrell'Rs, perfurar poÇOS,...-escavar tú~
nharía de minas e civil, recebendo os neís, desmontar minério, transporta
alunos o titulo único de engenheiro lo subterrâneamente e na superríc.e
de minas e civil. triturá-lo, benefiCiá-lo, etc. Tôdc.S

Com a criação dos novos cursos de essas operações silo atividades de eu.
geologia, onde estão matriculados genharia exiBindo conhecimentos es
nem maior número de estiiduntes do peClal!zac!os de mecânica, resístêucía
Que nos cursos de minas, tornou-se elos materiais, hidráulica. máquinas
necessário desdobrar as duas prolls- estra~as, economia, estatística, orga~
sões, Os diplomas -de engenheJro de nJzaçao Industrial eec., _ assuntos
minas' e de geólogu devem definit todos excluídos dos currículos uoscur
duas profi.ssões especializadas, social- sosde geologia.
mente complementares, mas têcnlca- N- i t f I
mente d!litinta:!. Tão .dlstíl1tas e com. ao n er ere, po s, ao profissão de

geólog"o com a de engenheiro de ml
plemellJ.a~es quanto a arQuitetul'a e a nas propriamente dito. Se em nos.$os
engenliana. oursQS de engenharia de minas Per.

. Embora algumas velhas e;;éola3 ;5- manecem ainda muitas diSCiplinas Co.
trangeil'as admitam o titulo de.rlge· muns aos dos CUrsOs de geologia. é
nlleiro-geólogo, 'a geologia na .sua es· porque. com,? já foi dito, no pa:;sa10
sêl1cia r.âoé propriamente e:ngenl:1a.- os montanhlstas abarcavam no seu
ria. O geólogo estuda cientiilcame!lte campo de ação desde a geologia até à
a tena. com ou sem 1nterêsse5 ime- lavra das minas e o beneficiamento
clla.tistas.Abrindo campo para o. tra- dos minérios. Nostempds Que correm
balho. do engenheiro áe minas. após o dcsenvolvimento das olênoias e da
pesqulSal' geneticamente as Jazidas, técnIca. exIge a especlaUza~5.o. Assim,
pode complementarmente l'eal1zar a tendência natural daqueles cursos
trabalhos de prospecção pal'ilo·.delimL· é a da restrição do curriculum às dls:"
tal' e cubar as. reservas de minerais cipUnas exclusivamente -de· engenha
liteis, .en tregando os da.clos. ao enge- ria de minas.
nheiro de minas, que é quem Planeja No fim de 1960, diplomar-se-ão, nos
e executa a. lavra. Na fase depes- Quatro curS08 de geolog'ia i1laugura~
qulsa.,. pode acontecer que o vulto da d 1959 à ln te
prospec~ão reclame a colabol'll"ão do os em , prov ve len. entre 70• • e 80·geólogos.' ,
~ngenheira de 1íllnas para conduzir Ignora-se o número de "'rofissionals
as sondagens e a abertura das gale- ...
rias de reeonheohilent<l. Do mesmo que exerCem a. atividade de geólogo
modo, na. fase de exploração da. mlna neste País, porque nos Conselhos Re-
30-cooperação 'do geólogo é por vêzes glonals de -Engenharia e arqUitetura.,
Imprescindível. As atividades dogeó- a~eles que eX~rcem es~a profisslio
logo e do en!lenhelro de nlinas são na'S empresas pal ticUlares, inclusive na
paralelas e nao competitivas 'rõdas Petrobrás, e .no serviço público, coml)
as gra.ndell emprêsas de mineração o DepRrtamento t'!:aclonal da Produ·
emt:>regllm sinlultfLneamente geólogoo çlío M'lleral eté., sao ·registrados como
e engenheiros de minas. Suas .flm' engenheiros de minas.
ções, seus esforços· são bem dlteren- NllSEsta,.dos UJ:lidos, ° número de
tes, mas conjugados' e oonseqiiente" geólogos eln atividade ê da t'rdem de
mente aditivos. Tão opostas são as 15.000. Na U.R.S.S. é cêrca de tr!s
for!Uações dos dois protlssionais. que vêzes maior. .'
diflcUmente se pOclem encontrar pes- O quadro abaiXO, extraído daedlç!o
soas acumulanâo llll qualidades de, de malo-.Iunho de 1959, da. .revfsta
geólogo e engenheiro de minas. I"GeotimesU

, Ind!ca o número de es-
As atividades do geÓIOgO~S~ de. tudantes de .geologla. e ge()f~lc!l. nas

duas categorias: cient.íflcas .. cui· Univ(!1'sldades dos Estados Unido!'.
caso No campo de ciência, . g ólogo canadá.. .'

--.4i4Riõ DOCOr~CRESSO. NACIONAL
._._.... L. _~e::::::=::.._.

Sibado 28-.5".8

tulçã", tenho. & honra de trammitir
• cousideração de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de _Moti
vos 'do Ministro de Estado da Edu
cação e cuitura, o anexo projeto de
lei destinado a regular a exercício
ela P1',f:.ssiio de Geú:e>g'o no pais.

Brasília, 24 de junho de 196~.

JUSCELINO KU1lITSCHEIC

E."C'('?:çJ.O DE MOTIVOS DO MI
NlS:litRIO DA EDUCAÇAO E

CULTUEA
El. M. n9 1ô'E
:E;,.a,,';ia. 1~ J" j'lZ"..hO de 1960.

Federal, Rk de Janeiro, MiIla.s de.
raís e o futUro Distrito Federlll; '.

4) Nordeste, incluindo Bahia.
Sergipe. Aiagoas, Pernambuco, Paraí.
ba, Ria Grande do Norte e Oeará,
servindo transitoriamente ao Norte.

Em reuníão presidida por Sua.
Exceltmcia o Iv.ti.nistro Clovis Salga·
do, foi decidido que os quatro CurS03
a serem mantidos pelo MinIstério da
Educaçãce Oultura poderiam ser rea
lizados mediante entencímentos ou
convênio com a Universidade do Ria
Grande do Sul, em Pórto Alegre: COilll
a estadual de São Paulo, na Capital
do .mesmo Estado; com a trníversí
dade <lo Brasil, em Ouro Prêtoj e com

~ce!elltissimo Se.::lnor Presi:!ente a de Recife, na cidade dêste nome,
da l:epu::>lica, . O Congresso Nacional houve por
. Fclo D.;;~ato na 4~, 783 de 18 de bem ccnsignar no Orçamento Geral
jan<:ll'o de 1,;; I fvi illiti:uid(), no M;.I da Repúb!Jca, para, .0 exercíeío de
msteno ú<t Educação e cultura, Di- 1957'1 o _prun~il'o crédíto deetínsdo à
retorís do Ensino Super:or. a cam- I mstaiaçao desses cursos,. tal. como
panna de Fcrrnacâo de Geólogos cons:a _ do Anexo, do Mlllisté~10 da
(e AGE) com o objetivo de assegu- Educaçao e _,Cult~ra-da Lei n, 2.99~,
1'0 ' o exísténcía de pessoal esnec.a- de 10 de dezembro de. 1956, a saber,
,0.:;'" xis """', c-o ,."' Verba 1,0.00 - Custeio - cODSlgna.
Ladoe~. Gcolog,a, em qualidade e ção 1.6.00 _ Encargós Diversos _
em q,::m",d::de suücíentes às. neces- subconslgnação 1.5,13 servíços
sl~ades nacícnaís, empreendimentos Educativos .e Oulturais Item 7) _
pbl;cos e particulares. Campanha de F01'maçã~ de Geólogos

'No dia ..l de abril dêsse mesmo ano (CAGE) .etc.Cr$ 60,000.000,00.
foram, . símuitãneamente, ínaugura-j-,. O currículum dos. cursos de geolo
dos os cursos de Geologia. que fUll' gia previu quatro senes,. cilm, !lQ mio
cíonam junto às Universidades de nímo, as seguintes dlsclplmas.
Rec;fe, do Brasil. de São Paulo e do 1~ Séria
Ria Grande· elo Sul tcdos com a du- FislctL
ração de quarl'o anos. Quuuicl.
.. E' oportuno recordar que .. no fim Biologlilo
do corrente nno serão diplomadas u.s Matemátlcd.
primeiras turmas de geólogo. Mineralogia

Assim sendo té>:na-se. imperioso GeQlagla Geral
reg-ulalfen t ar a P:Ofi.s,:.âo ~e geóJ~o I .. 2

'
,1 Séri4

n!?. P2.lS•. de que .a le"lSlaçaa vlgen,e. G~omorf()logla
n:lO CO&lta.. . \ Geologia Histórica .

Em Vista d() e:,:ppsto, tenho a.hon· paleontologia
rE!- de submeter à e~evada consld.el'~- Topt·grafia.
,ao de Vossa Excele:lcla anteproJeco Petrologla
de lei com êsse obJeti'lo. 3'!- Sé·te
_~proveito o ensejo para apresen- Geoquímlca

tal' a Vossa Excelência os prCltestos Geologia do Bra.sll
de meu profundo. respeito, . Geol<lgia Es~rutural

1 Estratigrafial
C ôvi3 Salgado' Sedimentologia-. '-..

E::pos!ção 4~ Série
"Geofíslca

S~a Excelência o Ministro ela. Edu· GeologlaEconõmica.
ca~ão e Cultura, Dr.ClovisSal;;aào, Aerofotogeclogia
pela Portaria n9 . 364" àe20 de se- PrOEpecç5.o
ternuro de 1956. designou uma Co· Desenho
mÚ'são para ·proceder. ll. estudos e Os cursos se desenvolvem em regi.
propor, d.entro de curta praw, ns me intensivo. com treino indiVidual,
medidas adequadas à formação e ~o exigindo-se do aIuno dedicação inte.
exerc1cio da profissão de geólog·o.· gra!. Hà bolsas instituídas pela

Crlm !lo assistência do. Diretor ào CAG~,. .
Ensino Superior,·· li Comissão traba- A dl.strlbulção das. matél'las nas
lhou intensamente e apresentou o seu quatro férlesnão é rígida. Alémdis
relatório propondo a criação ·iniclal to. cada curso temllberdade de acres.
de Quatro cursos, locaUzados nas cental' disciplinas suplementares, 00.
frandes áreas seguintes:. mo .geologia de campo, geOlogia <ie

1) Extremo Sul, co·mpreendendo pet!óleo, hidrogeologla, micro.paIeon.
~Io ·Grandé dO~ e santa Cata· tologia etc. r
rina; . Estão funcionando normalmente.

2) Melo Sul. abrangendo Paraná. desde 1957, os oursos Instalados em
e SüO Paulo e servindo ainda Mato 1'6rto Alegre. São Paulo, Ouro Prêto
ç 'r>SO e GOiás; '\ e Recife: e, desde 1958. o quinto cur-

~! Centro, englobando Dlstrltó EO, no Rio de Ja.nelro.

~...'4,%__ •

ESTUDA1'TES DE GEOLOGIA E GEOF! SICA NOS ES'rADOS U~"1DOS E CANADA
• EM: 1959

I univerg,1
\ consultadas \

868 J, ..' 784 C

I
A.."l'ADA 84 74,2 \ 18,6 'I 9,2

'Me r- 600 57 '74,44 I 14 161 11.08
S9f, I 560 I 3~ 72,90 I 16;83 ··10,27

. ESTADOS tiNIDos
9,707 5UI .1
9.Srr 38IY
9,145 ,294 I
7.76S, 328

""I'

10,4
8,9T

- 8.81
9,68

I
~~~91'.18,23
18,26

I

I % gradua_j %. gradua.- ,

I dos ao t1'- dos .ao·tf· i
!ulo de tulo de Dr.

\
Mestre em fem Filo•., ;

Artes I sofia. '.
68;6

72,84
72,95
'12,06

'\
I % ainda

11

' não gra·
dUados

N° em
físioa.

10.21'7 .
'10.1&'7 ,.
9.~
lI.m

I
Tota.1 ·1 N9 em

estu. geCll. I geologia.
e lIeofll. I

I

18
16
16

~o
207
2M
194

I
I

Ulllvers. I
que res
ponderam I

I

!,

18 I
i: I

ANOS

'1 ••••_•••••••••••••1
••••-••.•••••• , I .

.; .

,. ,..,""' ,,- .- r............... ' ....................-...-......
• •••••••••• t •••••••.. , .

1

1%9
1958
1~57

1959
l!t58

.1957
1956

O .BrasU está, abaixo do Canadá.,
onde bàvia 868· eatudantes cursando
1& escolas· de Beolosi.. e geof!siea. en- \

quanto noBrasll êssenúmero nito uI- \ o Projeto de Lei qUe regulatito nobre
trapas.sa d. 500. .. '.. prOtl.ssãO' com... a. qual .0, País espera.

enrlqueeer os· conhe<!lmentoa. de seu
E1.s urazoes Que nos leva.mprOllot ·potencla.l útil em· rpcursosm1nerali.l:,;.1
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Turma A, reallzada em 17-1-61, op:
nou, unànímemente, pela inconstitu
cionalidade da projeto nry 2,302-60,
nos termos do parecer do relator. Es
tiveram presentes os srs. deputaccs:
Oliveira Brito - Presidente, ,Np'o"I1,

carneiro - Relator, Jorge de LIma,
Raimundo Brito, Barbosa Lima, Dir
ceu Cardoso, Carlos Gomes, vasccn
ceies T6rl'ES e João Menezes.

Erasilia, 17 de janeiro ele 1961. _
Oliveira Brito, Presidente; Nelson
Carneiro, Relator. ....

São de!cl'irJ,os os seguintes
REQUERnvIENTOS

Requerimento 11. J.551, de 1961
scucua informações ao Poder

Executivo, 'C/traves do ilrinisiério
dD 2'raballto, Indústria e, Com,!r
cio sôbre os uiotiuos que illlpe
di,.'U1n a msuüacão da Agêllc,rt,do
Instüuto de' Aposcntàetoria e
Pensões dos Con,erciarios na ci
dade de ltumbiára,emGDi{ls.

(DO Sr. Anísío ROcha)
Requei';,o, na forma do Regimento

Interno, ao presidente elo Ins~ituto

de Apc..·;:;ientuüol'ia..,e pens5es. dus Co..
mercíários por interr.1e:llo elo Exmo.
SI', Millis~rodo 'l'l'aLalí1O, as seguia
tes .ínrcrmações:

ai ,Quais os motivos deter'ntnartes
que impedem a Jnsta.açáo ela Agên
cia déste Instituto na cidade de ltUill-
oíára, em, ,uoiás? ,

bJ Se tem conhecímento de quo
três funcionário, nomeados para pôr
em funcionamento 3. A,encia já ii
zeram estágio em Goiânia. durante
trinta dias:' na Delegacia Regional e
até a data de hoje, ainda ali se en
contram, com sérios prejuízos pa~'a

os mesmos? . I' _ '
C)" Se ja não está em remoo de fa

ze:' cumprir a: lei que crioLl a l'eíerlda
Ag~nc;a?

Sala das Sessões, janeirD de, 19õ~.- _
Anisio Bocha.

Ju.stificação
E' in admissivel que a Agência do

l. A, P. C; C:'iado por iei, há ma:sd"
um ano ainda náo tenha sido lil:;,..,
talada, sabelldo·se que fôram nomca.
dos para fazer pôr em funciollaL:len
to a referida dependência ,da:j,lela.
autarquia, três funoionários que já ~S~
tagial'am nà ,DeJegtacia Rzgiollal ·em
Goiânia, e até agDra ali se acho.:n à
mercê doS dirigentes do I,A,P,C,. qUi.!
não se dignaram tomar conhecimento
da situaçãoàos mes:no~, dando uma.
prova insofismávelde que estão au
sentes era adm.inistra~o que lhes estã
aleta. ,

Sala das Scssões. janeiro de 196J, -
Anisio Rocha:. '

de uma formação profissional uníver
sítáría, de que tanto O pais necessita.

Essas as considerações que me leva
ram a dar parecer favorável ao Pro
jeto nl' 20,28-6<1,

Sala das Cornlssõos, em 24 de ja
neiro de 19€1. - Afonso CelSD,

p,uIECEn DA COMISSÃO

Em reunião desta data a. Comissão
de Serviço Público aprovou parecer
do 81', Afonso Celso favorável ao Pro
jeto nv 2,028-63. que regula oexer
cicio ela proíissáo de geólogo, Vota:'am
os srs. Bc'njamimFarah. Abel Rafael,
Bias Fortes, 11iguel Bahury, Mário
Gomes, salvador Lossacco, Afonso'
Celso. Gurgel do Amaral e Cn;'los-Mu
rijo.

Sala da Comissão, ~4 de [anelro de
1961.- Benjamim Farah, Presidente.
-r- Afonso Celso, Relator,

geólogos, reconhecendo os direitos
adqurrldos e disciplinando seu apro
veitamento. Já nos arts. 39, 49 e 59
estabelece a fiscalização do exercício
da pl'<Jfissfto,Para que a tei seja apli
cada na prática.

No art. 69 define a competência do
geólogo ou do engenl1elrogeólogo,
atríbuíndo-íhe especificamente;

a) trabalhos topográficos e geodé
sicos;

!l) levantanicntos geológicos, geo
químícos e geofisicos;

C) estudos relativos às ciências da
Tel'l'a;

d) 'traalhos de prospeccão e pesquisa
para a cubaçâo de jazdas e detenni,
nação ele seu valor econômico;

e) .ensino das ciências g20lógicas nos
estabelecimentos ele ensina secundário
e supreíor:

f) assuntos legais relacíonados com
suas especialidades; , .J o.SO

g) perícias e arbítramentos l'cferen-Proieto n. 2.302·A. ue L
tes às matérias das alíneas anterlores , 'ISenta do pagamenio doimp6s·

Ressaltar a necessrdade e urgência to de renda DS sen:idores cttis
da ampliação dos quadros ele técnicos e militares da tjntão, ,1og Estados.
em "Geologia, seria redundante neste âos Territérios e dos M'U,nici]Jios

..parecer e pare. esta càmara que não e Os servidores das autarquias
há multa criou D Ministério de Minas [eilertiis, cs!a':!uais c 7nlmici;Jais:
e Enel'gia: tendo perecer da. Comisoá() ne

Os problemas, não apenas do conhe- Constituiqão e Justiça pera in-
cimento, mas também, do aproveita- constitucionalidade.
mento do subsolo, cada dia mais agu- Projeto' n9 2,302-6<J, a que se retereçam e dispõe o trabalho especíalíza-
do. Justo que, entre os estímulos para o parecer
essa nova classe prcfíssional, no Bra- A Câmara das Deputados decreta:
~il,~e lhe assegure definida carreira Artigo 19 Ficamis~ntos do, paga-
e nermanente coatínuídade funcional.' mente do ímnôsto sôbre a renda os

Sou, assím, fai'oritvel ao projeto, do servidores civis e militares da União~
Executivo n9 2,082, na forma como foi dos Esta:lcs. dos Territórios e, dos
apresentado à Câmara... :l1unicipias e os servidores .das autar

Sala das Sessões. em ~12 de dezem- quías fcderaís, estaduais e municio
bro de 1960. -Lenoir Vargas,Re- pais.
lator.- Artigo 29 Para que possam goza:

PARECER D,~ COMISSÃO da tsen-ão as servidores apresenta-
• A Comissão de Educação e cuttara, rãosua-s declarações, 'nas repartições

em sua 1~ l'eunião ol'dinária da Con- competentes, nos prazos fixados pela
VCc3çá(lExtraordinária, r'ealizada em legisla cão vigente, .
13 de janeiro de 1961. presentes os Srs. Artigo 39 Esta leientr~rá em vlgor
Ccelho de Souza, Derville Allegretti. na, dta de sua publicMão, revogadas
José Humberto, Arno Arnt, Lauro asdlspos!ções em contrárlç..
Cruz, Celso Brant, Dirceu Cardoso, Sala das sessões, aos 11 de outubro
BadarÓJÚnior. Antônio Dlno, e ,Le- de 1960. _ Antonio Feliciano.
noir Vargas. resolveu-- de acõrd(l COlll
o parecer do relator. Sr. Lenolr, VaI"- Justificação
gas -, opinar,porunanimic1ade, _pela Velha tese, já consider::da vence·
aprova.çãoc1o Pl'o,ieto, n9 2,Q~8·60. dora é esta: ,- vencimento não é I

Sala da. Comissão, em 18 ele janeiro renda, E' a 'recompensa nqturalao I

de 1951. - Coelho de Souza, Presl. ttabalho do, funcionário. O P(':!er
dente. - Lenoir Vargas, Relator. Público, cem o venci.mento. paga a
COMISSAO DE SERVIÇO PúBLICO 3.tividade, desen\iolvida na defesa de

pARECER DO RtLA'l'OR seus interêsses, Esta prc,posiç5.o dis-
O Proj eto n~ 2.028-60 revela apre- pensa, outras considerações e a Cã

ccupação do Executivo em regular o mam' deve aprovar.
exercício da pl'OIl5são de geólogo, Pre- CÓJlvlISSAo....DE COMISSAO E
ocupação que mereoe aplausD, tendo JUSTIÇA -
em vista 5 necessidade'de se conhecer P,\RECER DO RELATOR
cientlfieamellte, nossó' subsolo. E sã-
mente com a valorização de profis- O Impósto visado pelo Proj eto nli· r;"'" d' • "",
sionais competentes é que se pode for- me!o 2,302, de 1960, aloançaa tódas Requerimen1o>n. 1..}o_, e 1.;0;)'1'
mar equipes que tenham elo Br2sil, as pessoas' fí.slcas e' jurídicas que Solicita informações ao P;)(,.er
de seu subsolO, de suas riquezas, enter- aufiram renda liqUida superIor" ExecutivD, atraves cio J1il1lzs;er:o
radas, amplo conhecimento. . ~t~r!?lnado l.mute, tlxado em le!. do Justi~a c Negócios _lnte1.ores

Sob o ponto de vista constItucional A \lfllCa exceçao aberta pela Consl!- a..-respelto da 'mter:.:enc.w de t,ro.
e educacional, o ProJeto nry 2.028Jã tuiç~o, ,e ,que ~el11 stLScitado ta.tlt~ pas fe,dcraisno Esta:1D àe 55.
mel'eCett as mais positiva,s consldera-conll'OVerSlas, fOI a do art., 203. C!" Paulo.
eões, nas comissoesespecializaM.s. Na Constituição, 11: certo Cjue o S~pl'emo (Do SI., Paulo Lauro)
qualidade. de rclat.or, da Comjss~o de ITr,ibunal Feder~l, e;n JUlga~o lS0~ad" PaUlo Lauro, da i'epresmtaçãodo
Serviço publ,ico, !?clmO-ll:e a afIrmar 'I e ,que r~formou ~6aa a st1<. a.ntd"~Or PSP _ (Estado de São Paulo) _ Gen
que as proYldênClas re~endasnp ~rt, o:l~nt:?çao, decldlU r:.ecentem,e;t~ e~- '"tio em vista fatos que presenciou, e
2~, em favor dos servldores Eubllcos cluu' os mll;gis,trado~ da u".der;,Cla que vem noticiado pela Imprensa. con
que "cxercemcargO ou funçao p:l.ra daquele imposto geral. M:l.s aco.!Si- fel'ir recortes anexos: "Diftr.o,Cario
as qU:l.i.s se exijam con~leeimentos es~t deração yltol'i05a, quanto me r_ceord,O, c~,", que se ,edita no Estado da Gua..., ,
lleciali)!ados. de geologla~, perml ~ll1' I não fol a de' que v~ncunen to. nao ,seJa nalJara._1B, de Janeiro de 1961, sob o
do-lhes con,inuar, em suas funçoes, renda. Ainda, porem, que esse .6sse t.itll.!o: "T'l'OP:l.R eU11Jalaclus vigIam São
emoor:l não sejam PClI't,adores de dl- o fundanlento daquelarumorosad' :1- Fauio'" "Jornal do Brasil" qtlC '.
plamas profissionais. se d,lJadtmam são a Iniciativa do n'obre deputa,:o edita no Estado da Guanaba;'a. 16 ele
com as condições técnicas da ~eologia Antônio Peliciano, se- me afigura con~ janeiro de 1SG1, em editorial onde se
nos quadros funcionais, 'Esbmente trárla à. ConstituiçãO. ~,' lê:" ..• apesar elos úlrimas lI:lt;tias
terá o Estado a ganhar, porquanto es- '_. "1 ~ r-, chegarias ont.em do Palác!o do GOl:ér-
tlmula antigos servidores nas dlvlsões Nao, fora ésse, obstácu.~, n;1o,. he [ no,' segundo as quais, aoeupaçâodos
'especinllzsdas ora existentes, emb_9,r,a negarm meu voto no mC,.,lto, es,el~~ quc;rteis da Fõrça PÚbtl,'Ca, pelo E:r.ér-,
confún'dldos co~o se .enco!ltl'am. se- dendo-a embora a todos os' qu~ "~e-, cito .... nun.a vel'dc.deira interve1.çJo
I!undo a 1'r6pl'la ExtlOSIÇ~O de Mntlvas ceoem ordenados, c~mo os ,comer"lá- I jedrral consentida _ hrtvia pTod1!,'ddo
do'Millistério dA, EclltCa"~r>, e Cultura, rios,os, ,bancàriOs, ,e;;e., ' toitós os efeitos esperadOs, etc .... ";
com os engenheiros de mmas. Pela,mccnstltuc:on:::hdade, • "Tribuna, da: ,IIl:prensa'·. que'iom;>l-

Viso.ndo a· dlsclplinar a carreira dc Brasílla. 17 de j1.nerro de 140$1. - mente se edita 110, Estado da' Gua:w,-
!!'e6logo, o Projeto.:n 9 :!.02R vem aten-I Nels(líl Carneiro, Relllotor. ,bara, 14 d~ janeirO, de 19G1,OnG., ~;l
der a proflssionnls Ql1e se podem can- 'PARECER DA COMIssíio '-",' lê: "p,osteriDrmcnte. C9m, 9-Ji.I!. a(1rm:~s, •
~lrlernr' autênticos plnl1pf'l'n.q, pm mo- A Comissão dIlConstltU;cf\ó .e se a siiuaq;!o o cltefe do -:E:rec'Itlt'o
fl"-São Qup.s6 Bll;ora e~!bl\.,meTece.!'IfdO II Justlça.,-em reunião I:"cUllárla 'de SlJ~ Paullsta. que 'e1iCi:9'retlal'll o M,i,,-,"'''Oatençil:odos poderes Pu ••cos em avor. ' • '.' " , , " ','__,__ ,

(::0;\1185/;.0 DE CONSTlTUIÇAO
E JUSTIÇ,A

PARECER DO RELA:rOR
A preocupação do Poder E:':ecutivo,

autor do PIojeto nv 2.028-60, ti regu
lar o exercício de uma profissão que,
dia a dia, cresce de importância, Pl'O
:[issão realmente nova no Bl'asil, de
escassos técnicos, porquanto somente
há pouco entramos na área dos estu
dos geológicos com a profundeza que
11 matéria exige, Haja'vista a líml
taçüo de nossos-quadros especializados
e a preccupaçüo 'que sempre nos causa
o problema de arregirnenração de pro
fissionaís competentes, Quase sempre
l'eCCl'l'cmos a 'técnicos elo exterior,
quando não Instituímos, apressada;
mente, bôlsas. de estudos para alguns
poucos pronssíonaís interessados,

Em virtude dessa circunstancía, é
Que os curses de geologia vêm toman
do mito, a começar pelo próprio Mi
n.stér.o da Educação e Cultura, que
instituiu a Campanha ele Fo:'mação de
Geólogos (CAGE) e a Inauguração,
éste ano, nas Univcrsidades do Brasil,
do Recife, de São .Paulo e do Rio
Grande do Sul, decursos de Geologia.

A existência dêsse movimento em
favor da fO:'mação de geólogas me
rece, pois, amparo no setor profissio
nal. Dai justificar-se o projeto de
l'c;:;ulamentação, da profissã'o de geó~
logo, para o qual nenhuma Objeção
tenho a apresentar. na âmbito, juridi.

'CÇl-profissional. Pela sua plenacons-
,ti'tuclonalldade, eis o meu parecer.
~ : Sala das Sessões, de novembro de
:1960. - Vasconcelos Tôrres.

, PARECER ,DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Jus
tiça, em reunião ordinária de sua Tur
ma "A':( re:tlizada em 9 de-novembl'o
de lS60, ' opinou unânímemente pela
constitucionalidade do projeto n9,
2.028-60, na forma do parecer do SI';
Relator. Estiveram presentes os Srs.
Deputados: Arruda Câmara-Presi
dente "ad hoc", Almino Afonso, Tal'
::lODut-ra, Cr~~ ,de Oliveira,Raimun
do Brito. BãI'bosa Lima Sobrinho,
Wilson Fadul, Castro costa, Expedito
Machado, Océlio ,Medeiros e Clemens
Sampaio, '

Brasília, em 9 ,de novembro de 196~.
- Arruaa Câmara, Presidente, - AI
1I1ino Afoltso, assinando pelo Relator •

COMiSSAO DE EDUCAÇA0
:E CULTURA

:PARECER "xi RELATOR -\
Neste ano de 1-9'60 a ,Campanha de

l"ormo.ção de Geólogos colhe os pri
meü'os Íl'utos do seu empenho através
dos Curses criados jUllt<Q às Universi
dades do Recife, do Brasil, de Sáo
:Paulo e do Rio Grande do Sul.

As primei!'lis turmos • tOl'mandos
em Geologia, concluem cursos de du
:raçáo de 4, anos, em Pôrto .,\legre,cm
Ouro Pl'êto t: em São Paulo.

Sobe a 56 o número dos técnicosJor
roa dos este ano, encontrando-se ma
tTiculados nas tresescQlas acima refe~

Tidas 462 aspiú,ntes ao titulo de Geô-
logos. '

Para um Pais em desenvolvimento,
esta complementaçãó de formação téc
nica indispensável, é digna de inte.
l'eSSe dos responsáveis pelo. vida pú
blica nacional.

Sente-.e que 'se está criando em
tôrno do elísino e do estudo da Geo
logia. noBrasil.ulr.a consciência pro
fissional que deve ser adensada e am
parada.,.",

O projeto de lei que estou relatando,
n Q 2,028-60, ' de Iniciativa da Podel.'
Executivo tem a finalidade de definir
li profissão do Geôlogo, delimitar sua
:falxa própria de ação, assinalar suas
linha,~ com outras atividades profis
slon:!s, marcar ,seus dire.ltos, e suas
obrigações.'

No art. 19 diz que somente os foro'
m a.dos en1',cursa 'oficial de Geologia
ou oS que revalidem diploma ,estran- '
geirp, poderão exercer a profissão de
sua 'especialidade.

No art, 29 cul da da si tuaçll.o dos
:1'unclonárkls, públicos atualmente, em
.exerciclo de funçôes especificas de
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(SeçJ'lO J)DlARlO no cor.JCRESSD rJ:'IC!OI\!AL530 Sábado 28c':' ,---'-'.
"4àJlLstiçade tomar prol!id~ncia~, te- tregando·a definitivamente à. Repil- a) Quantas nomecções de :pro-I'Requerimento n 1559 da 1961
'7e/onou diretamente ao Marechal De- bIka' EOli"iana? curadores eTe~ourelro.s Auxüíares to- " • " , ,
'1tUS; rclatatulo a crtse, e pedindo 10s- Sala das Sessões, 19 de janeiro de ram feitas no decurso do ano de Solicita informações ao PoeLer
I.!em, t07ncdc;s cs devidas cautelas para 1901. - Fernando Ferrar!, 1S'30~ , 'Executivo. através do 1rIinistér!o
'evitá:" o a.0,'a~'ame1!to da questão, .• " , o) Quais os servidores nomeadosI .do Trabalho, ltuiúsiriü e Comer-

Pelo' notícíárto vda imprensa nacío- Requerimento n. 1.554, de 1961 (citar os nomes elos beneficiados) e os r cio. sôbre pagam,entos de vanta-
na; melhor info;'máda, pois. além dos moüvos que dctcl'millRram essas no- vens aos trabtünaâores maritimos
órgãos de imprensa mencionados. ou. Solicile> informações ao Poder meações?' de empréeas de capital privaao,
tros jornais, cl8 i:-;ual idoneidade,1'e. E,l'eeutivo. atravé~ do Banco do C) Em quanto foram oneraelos os aposcutaàos,
lnü:!'"m i2'll,~!mcntc os fatos: ",Ultima .Dcsenvolr:mcnto Econômico, SÔ-I gastes dessa autarquia com pessoal (D S' V, ""'I -rv ,,, )

- õre o atraso 7/0S pagamentos c.aos resultante cessas nomeaçõesv o 1_ asco ..~c os ~O,ICS,R.0ra lt En.cio Ri,O c de sxo Paulo: "O
Gfubo", IJA Nct:c!::",,!'Corl'e!o. da 1\1a- l)1.!otas do plano de pa7'i1Hcntacllo. Sala das Sessões, em 23 de Jnl1GlrO Sr. Presideute:
111'1:'''" "O _10nl~,1", todos cb Est~10 at71b:m!os 1:0 Ter1'ltorio do R:o de lSG1. - Anmo Roc]ta. In' f ínient I

,drc GUflnRbara, e, "Fé!ha de Si\o Pau- (~~a~~'~'Valmo ce M:J,galllães) I JusllflCar;âo int;~~;Ji~' d~\:~;~asel:;~~l~e~I;Jta~~~
lo"", "'Di:.iy}0, de. S2.o Pr.\~10·') ;.~~ Gn.. . ~- -o-i .... _ ...... ,,..,. ao MUllster.:..o do Trabalho - Iristítu-
zctr.", ··'Dl~...rio Pcpulnr " todos co Es- ~quelro de acõroo com o Regrmcn- Uma 01~)a de ~o:ne_ç~e~ t•• c lu~n~ to de :\posentadol'la e Pensôes dos Ma ..
tnrlo de 8.5.0 Pau'o, o Sr. C-o'·...ernador tu !l:l:;'~~lO' que, OUVIca n J"~es~, sejam nas autarqiaas ce 1P ..evidência EC:':l:l. ritlffio~ as ~rO'nintes iDforni"ãções~
êo E::;t~,do de 88.0. rau;o scltcítou o snlicitadas no Poder Executr.o, por in- ~~.::~ ~.üencer a ~flL.1:;:',~!?S :".a li:;': ver- l?or lqr;e 115.0 vem sendo paga,' aos
alr·~lio à2tl'Cp;1;';, fedcr'id? para. po~IIJI', terrnédlo do Banco r\5clonal do I:e4 :l;:-~~!.~ .,~:~e::te.u. "\_ eJ.~ltr~l~l, d~l~;r:do aposentados mnrttímos das eznnrêsas
Pfc.namente, fjcs~' C::';Kl~l~S:do ao. exer ... senvolvrmento EconólnlCo, as S~6UU1- ~I,,:-,.l~,led O~.;l"·~t nU,l..ia ~~ ..:d.Ç:J,O "lnS;::~,-l1- de capital privado, a díterença -efe pro.
c~c:c: do -t:e~l _~al::;o,s')l:c.'JJ.ndo. 111Cll1- tcs 111fCl·!1'l~...ções: .~~ ...."\{;~ 11~_1~O;l o cc::> Vl~,~, .t..~...nc ..........~ : Iventos a que se rerere a Lei nv 3,593,
srve, guapllço::'S .no E'1!.nd'J .vízínho da u) a parur de que a"110 e mes se ~"Ct~.l;t;::~~a 1;.0:..... Dt;;."O ........ O"" ..."Cio, 7~.:la~ ele 1953, COl-.l0 vem aconteeendn, por
Guan:1bara para conlp1em,cn!~r, os encontra C~1.1 atraso o pa·~aL1ej,1to r:. l?l:'''~''''u.~~,-s HCJ.,~~ criar UJ.~ clíma de r rorca da mesma lei, C01n C.3 matívcs
qUl'dro.s da s2,~tmmç~ eb popl1Jnr:\o r ',dml:lls~ra':.io do TeJ'rJtóIlo do RIO c,:..1oro,:, ,. ~1~,,"t.Ç:, c~USand? m~- das' Companhíus de Na';0:;a~'iio Lóidc
daordem do Bst:tct.0, ntie êle Sê encon- :-Clanco. das quotas ucsnuauae ao Piu- estar c l~~OJ. .... no ....e:o e fllu.tos °1 ET3.silciro e Costeira
trn:.- 'confessú.ãmnente - iECfltl3.Z d~ no de P.:n·nnent:lcão; se..:..ts .s31:Vldo~·e;:;J mUllOS de..es chefes S:J.la das S'-'s:5ÕCS ..em 25 àe Janeir."
aÓ,'CC,gltl'2,.r, e. lJarn n',eUl,ol' m;,ilte,r a, ,u) qual o va:OI: media de eada qUO-I ~e f"a:ma~ r.imle~'cs.::I. ,~ che~os dt;,; se~' de 1961. lTa$~07icc!os Tôrres,
SUl'!. !ltitl1de aDolftica r. d:'Qcanhna d~ ta e qU2.t o mollt,lnte des pagament0s, HÇO., !)Ie.;ta.~,~sn,~ cau,a ~Ub}ICR;ôV1: -
:t11.:;uosprezar n t:-ndicionJl cal'ncl'~!cão cnl arr:::.so salluo a co,...t::.c", ..r a extC.L1SaO a.... sse...
da Fél,rça PÚbl,ica.do. Est~do'e .des-I S~b ores S,esSÕ~s. <m1 15 de Janell'o a~u~.os .\l,Cl'lm~s"r:;:rpetl'l~C~~S oco~~l'a o" . • • 560 d
.m:~ptelar II o~~p.m~~~:lO ~te llqlli mo- de ·19C1." ~ 'valerio C:e 1\1dgalhães, Ip~tllJr.OlllO do~ O~odOS pI~ .• donc,_rlOs, l,equerlmelllO 11. ~. ,.e 1951
C!~!al' - do B3:alh2,O de co"po 'de i , '-,-- I ~t:.mos rerüe:enc,o o pI'elien te requ~- Solicita infonmcwões ao Poder
Ilo:nbe;,'ns do Est:!"o r,<,,,, .,," t" 1 55[.; a'", 9"'~ Inmcnto, ., --~ , . - . , • . ••~.(l.~llmen o n. • 0, ", ,I o I I Sula d~.s'Scs.sôes, em 23 de Janeiro Executivo -atraiJts do Jilinisterio

A5slm, em fac~ dos f2,OS :?,Clma S I' 't A f - l' de1G61 _ ,'n-s'o Ro"ha. ,da. Saúde, .~ôbre\ irregularidades
COl1~tatadns. que nCOrrpl'a111 ou estão I :) i.ct.a ~n o~m-a/;;oe~.,a? oaer I. • ... lo ~ ~ '-', • - apuradas" na. 1Jrcg-(açúo de conía.ff
oc,""'endono Est·-'o C"0 S'~o pa1l1~ Execu,two a',ra1!es do Jl.l?l-zs.eno elaI cio Dcpcrrtmnento Nacional de
vei'~' 1'~9ÜCl';r n V:'liExt zej;m s~li~i~ Viaçã.o e Obras públicas,. soIJre. , • ,.._ Endemias Rurct!s. ' " .
,t:;.(lC,~ :10 M'il!,tro de Jus'.e " ··.;"ó. Cju.!!l a q..wnt~da{le de ml:lenos a I RC<lueranento 11••1.557 oe 19" I I 1,,'

, I '. ,,' , . ,a, .i' __ , ,. R"'e Fc"rovzarw Fcderaltrans- ". ' Senhor P.residente: ,. '
cà~~. merlOres, ns sc;;umt~s mforma- p;;;01t do' Estado de Minas GerU!s; Solicita, aO Poàer E,xectLíivo in- '
ç '. , , 1Ja1'a o Pôrto do Rio de Janeiro. formar almvés, elo Milllstt!rio da. Requeiro. rios têrmos do Regiment"

! Se fol so!:clb,io p<lo SI'. Go- , • Fazenda ,[[!talS os docnmento$-- exi- Incerno, sejum sollç.ttr.das, na- E-:;mo.
'lrcl'l):l.àor do Estado de São Paulo ao (Do Sr, passos Por.o). ' gidos pelo ,Banco do Brasil pera a Sr. Ministro da Saúde as seguintes
GClêrno .1"c:'icl'al. intc1'1'Cr.cão 110S tê1'- Sr. Presidente, remesw di:,. 'fI,'oya!tics", para o ex- informações; .,. ,
~05 do l\~t, 'l,o, item IV d:\ Constitui. Na forma do Regimento Interno, teriO,..,1), Quais as fraudes verificadas naçnn Fe~'al: .. --,~ ,," solicito de Vossa E.";celênci3., encami- (Do SI" -FilJu'nu TUll1a) 'I pre~taç~OCie contas, do I:epartamento
, ' - ,e" fez" em cIl."áte. sigiloso nM ao Ministério da Viação' e Obras . , ,.. I Nu<:iou:ü de Erldemias Rurais, m~n-

-:o.ue é lnc~!1',patlvel com as Institui- Pú1J!icr:s, o presente Eequerimentode ~queiro na10l'ma. d6Re~mento" cior,adas'Xlo Relatório da, Comissão d,-
sues L,demccrák,as e COm, o prineipio Infornlações, para que a R&de Ferro- as' seguIntes informações ao Senncr: Eluelieância c:ue apurou lrreguiarJda~
,CO,n~vl!Uc)onnl Y1:,:ente no B,asil - en viário :Pederal, nos esciareca a se· :Mí!1istr,oda. Fazend': , 'I des ·naauele ór;;ão? Quais os' respon-
,CJue tel'mos colocou o pedido; g-umte: .", " " ", ~ .:', ' • .siveis por essas í"aude.s~' .
,m:- E!ll caza contr:írio, em Que J.O ) Qual a quantidade de minérios 1) QualS os doc.lm_~tos eX1gld?_ 2) Quais os ctocumentos de despe-

di2:~aS!tivo, leC;:1,l se firmou o Sr , Go-' a Rêde Ferroviária Federal' transpor- pejo :Banco do :Brasil p:ua li remes~a sáS falsos que segundo a re'e~ida ao
~"<'~nado:' de, sfio Paulo, J?!'.ra soiicitar tou .do ~tado de Minas, G'e~ajs, para d ,.,."royaltles", para o e:-:ter,:.or7, .__ 'nüssão de: Sll'idiCti:l;Cla, "fora':'U·lamen~
'l,lrO?Sentlr lpLen'~nc,"o pe tropas fe. o Porto 00 Rio de Janeu'o; .> Tem o .B:lncodo Bra~II CO:J.tlO tavelmente rOrneCl(lOs'pOr,comeL'elan.
<1e,':us em S"?P~ulo; 29) Quantos pedidos de transportes le n da.cad~c1Claae de, p,7:em es? " ; tes qlle deveri1J.m ter o m:í.1.imo empe-

IV - Se fez o Sr. Governador do de minérios foram recusados pela RêCle ~) f 5 remessas d~ lOyaJtles SaO 1lÍlo em colabbl'R~ 'na, manutenção da.
Estfodo ao SI', Presidente àa Repú.. Ferl'oviill'ia Federal no uDode 1960' efctua"as a pedIdo dos respectll'oS tl- boa ordem, rdmin'i.st::atlv.q·',? Quais'
blica, an ,S!'. Ministro Ç;l Justiça ou 39) Quantos vagões para transpor- tulU:~? 110 exterior ,ou orJerall1-se au- foram e,ses r:;g'~c:::nte; e ,suas firmas
M. Sr. l\fmlstro da GUerra declaracão tes de minérios eXiStem na RFb'; , tom:hlcan1ente? , ,c01llerclais?O,fa-to menclonado'foi co"
c;ue s~ encontr~v3 ou se€ncontra in. 49) Quantas,toneladas transportam 4) A q~anto montam., as re.:r.essa,s: municadoàs ::ült01'idaeles í"Z~Daal'la~
c:J.;.pacltadopa"a gOVCt'l1~r o Estado, de cada; , p'ar~ o ext~nor.a t1tulo de ,;l'O~':;;-lco:npetentes? "
:3~o ..Paulo. sem o auxilio militar do 5°) Qual a quan'tidade de vagóes tles. no~, anos· ,de !~56, ID5I,_ 19D~'1 3) QUl:.ís as l1rovidêl'eia.s do Mir:l$
'...O'erno Pederal: ", " ' emp:egados peja Es::'.1'ada de Ferro !So9, e 19u~. menc,on~ndo-se os pax, tério daSaildepaia punir, CjV1I e cri
.. E ,o _pl'cse~t€.reclUel"imentg de 1n- C~n\l'al do Brasil, para tran.sportes de se.; fa:vore?ldos? " ,'. ,'L .. 1nll1ahnente, os elltpadas üunciomi.lios
.qrn,a,~?es OflC'~lS b3$2adono disposto mmenos;", • 5) ,guals os t1tll~ar:s o,e ,pa~ente~ e negociantes)? E1U caso. de nâo ter
11_~ a~tlg"J ~Ol, IV. d~ Rc~impl1to In. 6~) ~uantosv~ões"sao· emprega- b.en~I!cladCs, seus rcsl?~c~I~~S p:mes.e havido P.:-cvidêneiaS,o.llaI ouq:.taloS ~
t~:~0,d2 c;:tl1~:J.ra nos Deputados, dos no Estado de Minas para éssemlS- G..t1an to 1'eeeb~ c,;'da-tltlliar. ~ " untonda,Qes que .dm:al'am' de tonla~ .

.i,es~(>s te.rn1c.s.... Ler; ~ S~l~ daS&2~~ ...es,,e~ 24 ~e· Ja~.ellb; las?', .
p, Deferim~nto. 79) Qual"o critérIO' adotado liela Cle .1D"l" -li/colau • uma. I ", "Just-lficafiio

~~DI~.' das S~~r:;ôes. em-"24'd2-janeiro Réde pa:-a obtenção.:' de vagões; , 'fr '-'4")." ','o ~,' ',,' " ... ';;''',',-' r..!\' '"

d~ jS31. - Depufa..1a Pav.lo Lauo. 89) QL:antos vazões são puxados I '. . '_ ' 'c:: JOl,~_' ~oB.I~a?,1 "ue ~~12-:"u, p~~,
• " ' ,'poruma )Oco!llo,tiva;. IRC"UCrmlento n. 1.508 de" 961' bl,cgu ~t,;;te ~Clf~~j~tô[,~ c:a ;9U:1UBS~~

Re''';''''I''''ent I 1 5t::.3 ..! '0"'1' 1)9) E' vel'Oaue que a RFF pos-1,ui -- "1." " 'I q.e ~m",?~nc.u, d l~r;a(1•. Pi\."-, aIJ~lra,
", .." ",,' ...0,1. ,., .C'" , ue l,uC 'mais locomotiv<i., que van'ôcs ,,-- -'Solicita, injormaç6es ao )"oder mq;lllsl'lClmles no l~!n.:sterl<J l1a sal1-

Sn7t':L~a i:rfO:'11irrgõcs' ~o ·Poder I ~(JC) Se existe excess; ete' lOC'OD10- ~:ec~tiv~Ot ,atr.:t?:es. ~o. ]j'!inj~:ç/2J I~e. Nesse ~e~atcn.~~,é?t;t~i.~~.l:,tlC.~S6T~"·
E:~.::;c:=!firO, rtrtn:es' do' ••~:iritstério I. tivzs, (~áql.ünas» por que a ,Ftede não da .V2f~Ç~O. e 0lu·0',.s P'(blICa.S,. s.obrc I v~s ~cu.sa~oc;;i, ;;",).-d~lClC,:l,,"~.~OS, e _nego ...
L;'(!J RclaçüfJa .Exi~;;rioje3 sôb:·'e oadquh'emais vagóBs? ,/ su~pcr..saaC!,'J pagatnento de vanta";:~ c~an,i.c~, q~~.e~ ct! ,1;l..~CS, -danas~ .assalt~..
r,:,::I!i'.c(1o c"que chry;ou . .~ Con:i$" '119) Por que a Rêde' .se d,íspõe 'em gdn~. a se~:l~o.res.<doDep~TtCl1Jt.:n ... ;V~Ul '. aquele Ó:;:ga~· da,.;ad.::l.ll~st::açao
$:'0 r'es;f:na.~',a para , ..levantar o adq\tu'ir neste momento 50 \cll1q,!i~n- to aos COrrelQS e Tclég:'afos. Ipl(ulrca. A aClls",ç, o llaQ, I,-ode, coda,-
17'r:,nto:;:.te cos ,o.(j;ic~ztamentos /ei .. .ta') 'JeCOmOL;!Vas} nltlL}U1TJa:),qu;ui~O-há (D Sr ., 1C 1 ~, . Iv~a., 11~?-r f?tl1~rUllZh.da CO:.cC:ll1cto ~m
t~.) Pt~ZD E;,'csfl 1Jc!ra.c! cónstnwá'õ "'éxcesso,.das lneSlUas em suas oncinas· o ... V...SCOt•. elos TO:les) SU~p~lÇclÜ lUh:::10l:é::.IlCS dtgno.s e fo:ne..
ch jenOl',;a 'Coru:nbrí."Santa, cruz 129) _Qual a -Pl'ovidencia 'tomudá Senhor Presidente: ce'-'o~cs~ ~()11CS~CS, OS Cll"llod05 p1'ec1-
d~ La S:crra. pelll Rt:Cte ]lara' atender ,03 llun2rado-, , , ~a...'lJ. se. ,dentlflc:tC.C" e. pUnIdos adnu-
I,"" "'.' ,',.'.' , res de Minas Ge"aiS, n,o"ano de 19G1? Requen'o, ,na 10m:." reg:mcr::al. lJorjlllstrstlvamentc, m:\s, ,t:\;llbem,. CIvil e
-'-'o :;;r.,F~l'l1ando Ferrari) 'Saladas se~sies,' 23 deJ meiro de ~terlllédlo' da Mesa, sCJuE'l soliclta- Crllll1nalluent-e. '--

, S:;!1l1or Presid~l1te' lllô1. -:' Passos Porto. a~s ao MJ.nl.SCérJo da V13çao e Obras Sala das Sessões, em 25 :ele Janell'O
:r:,eq\lei~o, nos' té:-;l'IO~ re!::imentais, ' --.--- Publicas f Departamc:Jto dos,CorreIos de 1S61. - SergIO Maga.ihács.

qu.e o P9~,e~,', E.xe,cutivo informe, a;;ra- RequeM'lmel1t'O· n 1:;:;6 ~e" J961 ~_eT.:légr~.os, as segw7tes mforma- 1f<' - O"SR, 'ftRE,SIDENT"'.'
,ves nO,MlnlStel'lO das 'Relac,j~s Exte- . I. I • wW, U ,:, ~o s. ... , ... lO

}:iOl'es,.o SegUlIJ'toi; , ' - SOliçita .. in/órmaçõesao Poder , 1('01" que foi mandad,.o: sustar, o' paga- Estõ, finda --a lei~urado t1xp:djenE~'
~)~a que resultMcs cllegou aeo. I:xecutiv(), atl'avés ào MinistériQ mento eles. benl:ficlOS' confertcos. aos :rem apRlavr~ o Sr, Elo~ ·Du•.1l

nusSRO. q'J~, de ~cõ!'do com IiS, Not~ do Z'rabalhO,lnd1i$tTia e Comér- Oficiais A.dminlstl'atlv,os,h(lje',Oficiais para uma com.umcnção, ,I '
::RevCl's:u:; oel ACcrda de Roboré, ,deve, cio, s6bre o número de nomeaç6es de-Adl111nlst-rdªçáo, do Departamento, O' Sn.,EtOY:'DUTelúe'
,.rIa ter sitIo desIgnada para JevMl!.a;r o de.Proeuraclores e Tesoureiros Au~, dos Corre!os'e'Telégr!l~s" cm virtuà~ ':. ' "",', ." .", "'.. '
,,~ont!lnt,e dos,!ldiaItt?,'entos feItos :tiliares ,teita~ no decurso do ano de MandaClo'de Segurança; pagamen- (para 'Uma comunicaçao) ":-' Se,
''PcbBrasll p:lra a ,ConSI,l'llç~O e milhu. de 1960.·, to êsse que vlJ:lha -sencjo reallzado 'des- nhorp~·ezidente.- Senhores ,Deputados.
';ten.áo,da re,rr().vi~ Ccrumbá-S'Mta (D,O' Sr. Anisi,o R.Q-~h,::I.) de 12 de Julhtrde .• 1954, 'contrarlando~', ,O cenário politico :nacional; Desses
:'GnIYdl!La Slerra: ., se, COm' e.sseprocéder"o', dIsposto no dias qU~!lntecedem a, posse ,doSr.,
':",'2), quaIs, Jmpm'tanCll\ tetal gasta ,Requeiro, nafomla., do RegImento Decreto nQ 4R.921 'de a"'de Setembro Jflnlo Quadros, está.carregadodew:n
',pelogov~rnobras[Jeiro'at~,aqtli; no Int~Do. ao Pl'eliidente do IAPM; par de 1960,publicado 'no Dlário OI/lnaLde colorIdo novo, ,numa profundidade
'J;eferj,do emÍ'reendi;uento:' intermédiolio' Exmo; Sr. Ministro"do 9'se:;ulnte~. .,' ',', croínática poucas vêzes apreclada'nes
,é;»); .em...(lue-PI'õ.Z0 Jl'!'etencteo gov.êr~ TraballlO, Indústria eCornércIo, as, se-', 'Sah d8.ll Sessões, ,em '21 de,Junp,i"l) te. Pa.ís:.A~Xllectat1va.,é ,gt>ande,e',
l~~~brasilelro ,~t;mar 11 ferroV1a, ,eu- gulntes 1nformaç~cs: '._. :.,' de 1961. .;.,,'l'asconcclos Tôrru•. ' ,pelas d.iInensocs do, "õus~nsc~'.-', uu"
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todos os seus companheíros insta- também se escora na realidade do mo- ploraçâc demagógica por parte da- cãmara possa examiná-lo e entregar
lados, mente, quelesque não queriam a esta.billda- ao Pais, especialmente ao Norôeste,

Foi um esfôrço tremendo e o ve- Não farei maiores considerações: ll· de, que a combateram, e que, na épo- seu plano de trapalho para soergui-
Jho lidndor da imprensa, que já atra- mito-me a sclícltar a inserção dos edí- ca em qhe estávamos g'anhando a mente econômico daquela' l'egião.
vessou este Pais em todos os sentfd.:>s, toríaís em nossos Anais, como do- oatama. se colocaram ao 110SSO lado, (Muito õem).
acompanhando Getúlio Vargas, pera cumento para li História. . procurando. naturalmente, deformar O SR NICOL:\U TU'-'L\:
:primeira vez à Ilhado Bananal, Indo, Ante de deixar a tribuna, desejo a beleza 'e o esplendor de uma gra~l- ,...
com Juscelino, a todos os recantos fazer ajÍêlo aasr. Presidcnte da Re- I de luta. ,Mas o. proJet:o aprovado nao (Para umn comunicClção) (Sem' rl,-
inóspitos procurados pela sua ânsia de pública, rauncando vtérmos de tele- era preclsam~n,e aquele que nos de- visão do orador; ~ Sr. presiden'êe.
penenação. o magníüco repórter, o grama li S. EXa. endereçado pelo 00- fendlD.lno~; fOI um papel carbono: m~~ S1's,' Der.mtados, o notícíárto dos íor
poienísta sem mêdo, o companheiro vernador de meu Estado, no sentido feito, poi que defendlUl~<?s a estab~h_ naís anda cheio de tarjetas negras e
sem defeitos fqi vencido pela doença, de que decrete, sem tardança os níveis dade .aos 5. a:103 de

o
serviço, e aro _ manchas de sangue todos os dias. Os

........ois de oito 'meses em Erasl1la, exí- de pI'e-os 1111ni1'1os para a juta ama- pcsicao aprovaca assegura vessa stda desastres se sucedem nas vias urba--'>' .' ~ .;. . . _ bl1ldac!e apenas aos 10 anos. Quan o
gldo pelo mais ingente trabalho, pOIS zomca. autol_1Z:Ud~, ao mesmo :e.I,I_ conseguimos parecer favorável do Es- nas e nas estradas, em número sem
também secretavíava o "Correio Bza- po, o. Banco do Btasi! a concede, fi tado-Maíor do Exérclto para o nosso pre crescente, causando desassossêgo e

· zillense". o únicn jornal com que ;:),.. llanelament~ aos IJroclut9res.- projeto, .houve manobra no sentido de íntranqü.lídade à famílía bl'asl]:;ira.
recia contar J. K, no fim do seu Go- A produção de Juta já foI gr?-llde- estender o prnzo de estabilidade para Ainda ontem, nesta Capital, nas ":'0
vêrno. MaUricio retornou ao Rio de mente prejudicada com a deficiente, 10 anos. Isso tem dado marcem a xilnidades do aeroporto, nosso ilustre
Janeiro, ao aconchego da famílía, para á~stribtlição ~e sement~s,. CU,}p3 a ~q.l.:el n.uítos aborrecimentos, ,com a dís- colega cisne Lemos foi vitima de um
recuperar a saúde e retemperar o seu nao pode rugir o Departamento Ae ru- pensa em massa de sargentos que acidente, e por mtlagte êsse acidente
imenso entusiasmo, sempre a setviçu nómíco do Norte, Ag'ora,. se não forem, contam menos de 10 anos de serviço, não foi fatal. liã POllCOS dias, 11lL
da Imprensa e do Pais. decretados os preços mínímos, laVl'a-1 Verifica-se agora verdadeiro pàní- Rodovia Dutra, nas víalnhaneas do

Foi um injUstiçado, Sr. Presidente. rã o desânimo nas margens dos. rios, ,cô entre os rnilltares, esp.eolalmente. Rio de- Janeiro, pereceu o represen
Saiu' do oovérno de mãos limpas. Ou, dos paranás, sofrendo graves prejUI-

1

' do Exército, em fuce do AVlSO do Se- tante de uma nação amiga o Embai-'
para. usar uma frase do [ornahstu zos a economia regtcnal e a economia nhor Minisko da ~uerra. .. . xador dfl Suécia. '
Queirós Campos, ao .fazer o necro- nacional, Com o elevado íntuito de c,ol'l'iglr I Quando figuras de maior projeção
lógio do Inesquecível José Iríneu te Faço, pois, apêlo ao SI', Juscelino, essa, situaçâo, elaboreí outro projeto são vítimas désses acidentes êles são
Souza: "de mãos limpas e vazias". Kubitschek de onveíra, para que, an-I sóbre a matél'la, vísandç ao ate nder focalizados de maneira máis ampia.

Nunca. um homem fêz tanto por tes de deixar o palá,cio da Alvaro- àqueles que se encontram na lml,,?:- pelo noticiário da nossa Imprensa.
um ooverno. Nada recebeu, no ramo- da. preste este servico à eccuomia :cla de· perder seus postodnO

i
EXé.~ No entanto se analisarmos tais ací-

so testamento. Merece, no entanto. a amazóníca - o de decretar os preços Ie serem jogados na ;vi a c Vil, dentes que o~ol"rOm nas cidades e es-
gratídâo de todos nós, do Parlarnen- míni!?os para a juta, (Muito bem). hcme~ quhe paSS

d
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f
~ an~i'v~~ tradas verlficar;mos que a maioria.

to, pela exce,ente cobertura que pro- I (Nao havendo o SI', Deputdo Artur E::ertclto, c. egan °d alqu ..ala ~o_: rb dêles não poderia ou não deveria tor
. do n tr baiho . e da Na Vi"1 lid o doculnentos a que se In1en e sera. um es oca..o" .-. .e "P~CIOU S ossos a 0'3, • ~ Igl.'O o S _, ,recome nr sua vida na estaca zero. acontecido, No caso do Embalx!lÓor

çao, porqu.e sempre foi o reporteI l'efel'lu, sua pUblicaçao sera consldel a- V ç_.o tanto encaminhar à 1'0;<1 da Suécia foi um buraco na .lStrac1a.
quase anómmo da sua sran?eza. da nl1 forma regimental, ' proje~~ ~ô;te estabUidade, com 5 ãn;s o -causado~ do desastre. Ora, essas es-

EsperamO-lo de volta, SI. Presi- Durante o discurso do Sr. Ar- de servi co, atendendo a essa situação tradas, imensas fitas de co~creto que
dente, Se mnguem amou o tanto B.a- tur VI;'OIliD o SI'. SergIO }';la.!}'I·1 que ten'Í causado certo desânimo e lloje Intel'llgam quase todo Sl'asU, sã\)
ll~~, ~~t~o~: ;;a P~~~l;~;' pn:.~~~~ 1I1éies, 19 '\o"ice·Presidente deixn a me~mo pânico entre os sargentos, "'~e facas de dois sumes, Se, pOl' um lado,
:l a.en.n -.' • '. ' c!ldelra /ta prestdênc1a, 7ue e! ~~tão na Imini'l1cla de fiNIl' na ml- propiciam maior confórto e maior sa-
°tutt o nai o mereclelladlt:tin~~dquanA'o .ele ocupada pelo SI' Al'y Pitombo 49 I séria se jogados na VIda civil, (11tmto tisfaçíio, permitem,também l'Ut'.lor ve.
er aqu o seu ar, r g"" o a ~elJ- " , Ib .) I 'd d d f .. Icia N,aclonal, secretal'iando o "Cor- secretlÍ1'lo, elh . ~ OCl a e.e" essE!; orma, po.,em ocas 0-

:reio BrazlJiense" O "'R SERGIO MAQA.LHA"'S· O SR. PLí~IO LEMO:;: n~r malOles aCIdentes.. Um huraco
Não há nas minhas-llalavras a':le- "'. .;:; . .- li S nao sinalizado na estrada, um obstá-

Das 1'e'loxo d'a aml~ade do velho' com- !:'1.ra uma r.omunicClcão - sem revi· (P,!ra.c! uma. dCC>1llumct;,c oP :-ld ~r: culo, tudo isso pode propiciar a ocor-
Panheirl~mo ~a antl:"'a admiraç'io Isão ào omdor - SI', PresIdente, esta,revlsClo o ora Or) - t'r·

C
1:~0 'i:>la' rnela de um desastre. Ainda há dias.

Queria pres:ar" nesta casa, um ;:);ei~ Iparalisado. no, Senado Federal, ~ pro- j ~~~~~e~~egJ~a~uti~~ ea~ projet~ Vlaj~ndo de ,Bel.o HOrizonte para esta.
to de gratIdão e justIça a Quem 13"a-lleto que ll1St\tUl .a_cédula ofiCIal de i de lei Que ordena os seus trabalNls, CapItal, ~lrImelro pel~ MG-l, ~.:'
sfila tanto deve, levar a' M'aUl:icio v·otaçao ~ara elelçoes proporCiOnaIs, I após distribuição, publlcação e exame rodovia estadual 'de Mmas, e" üepo!:,;
Vaitsman. princ!paimente. a g:atldão I~ra, se s~ 'preten~e de fato alter:!.r oIp~r ;.arte dos Deputados que repre-- !lela Ba·7, <Ie sete Lagoas ~te B~a.l
d~ GOlás, a quem viu nascer Gohi.- slste;na Ce votaç;'l.0, nas eleiçes pro- sentam li região atln.glda por aquela lia, tive oportUnidade ,!e vellfica~ que
roa, a ~'Jelll defendeu Pedro Ludo- p!Jre.onaJ., é. m~s_el agir com a de-! Superu1tendêncla, vcr1ffcou-se um de- o_serviço de manute~çao das estiadas
vico naquela memorável emprei~'1.na 'Ivl~a, anteced~nc.a. Sabemos q.ue, no I3:ljustamento, I uma espécIe 'de .ál·ea nao pl'lma pelo esmero e pelo maior
a quem cortou os sertões do 'Jeste pro::lmo ano, em cutubro, deverao rea· i de atrito entre os representantes do cuidado das nOMas autoridades. A
c.nn curlosldacle e amor, a que~ tào Iuza!'-se elelçues pa~a ten?Vat;aO ':0 INordeste e o SI'. Celso FUl'tado, Su- estl'ada estadual mineira que lIga a.
belp,menle serviu a lUIl r-ovêrn" n~e ICongl'esso. Por ·,utro latia, no Es_1 p~rintené.ente daquele órgüo da adUlI-

j
velha Capital, Rio de Janell'o a Bel()

Soube servir-se déle, até quando "tado da Guenabs.l'a, Já nas eielçl.l~S I nis"raç5.o pública, _ - Horizonte e d.,pOis a S. Paulo e a
'desoaSte .fisico o afastasse. inespera-· pa~a os deputados da Ass~mbléH\ I . Advertico dessa sltuaçao e compre- Brasllla, essa estrada que liga. BelO
c\".ffient. no nos:;o convívio', - IConstituinte forll1l1 empregadas flS cê-: endendo Que a .razão estava C0111 OS' Horizonte a. Sete Lagoas não possui

'3I'ÍlsiUit. princlpalmente, Sr. presl-, dulasoficiais.· H~vel'á ai, portanto, Daputado,; que ;e o"uJl!1a~ a deter~ acostamento. Isto quer dizer. que um
'lA'lte, n:\o esquecerá Mauricio vaits-' c~nfusão tl'emenca, caso o Senado; .,ünada orientaçao imprllmoa ao Pia· caminhão que tive!, que parar na pisit.
man e há de espelar a sua voita ('om! naoa,ll'ove o pl'oj~to, p0l'ClUe os elel. i no Diretor, o Sr: Celso Furtado en- tnterditauma das mãos de direção e
a impaciéncia das noi'.'as· que agtlar-! t?,'es .votaram parR deputaC!-0s em ce· ~ caminhOu, atraves de :nensagem. do à noite" sem sinalização ~.iequada, lle
dam o retôl'llo do seu prometido. _I nulas ofICiais, com nume.raçao para·-cs:Sr. Pl'csidente da Republiea:, a es~a transforma,numa armadUhaperigosa
(Mltitobem). . Icandidatos.' Se. o Senado nã.o.lIlar an- !Casa um substitutivo ao. seu próprJ.o para Q motal'ista que está. certa de

O SR ~RTHl:R. VIRGlL.10 Idamento ao projeto, 8s ele1çoell parai trabalho, h' . d nh poder uttliZar a·.estrada. II 80 QUilôm.e-
. . . ' :.deputado voltarão ao sIstema da ce., . Sl'. J?l'esidente, c egan o J:l.O co e· tr()~ por hora,

(F'ara uma cOlnunie:zçáo - Sem dula comum. clme. to dos representantes dos diver- Depois disso, percorremos a BR-'7;
reVis,5.o do cradOr) , - Sr. Pl'esidente,'E' ne.cessário tomar-se uma dec15ão' ~os Er~osd do lror~est~_oes~aa n~ti~ estrada federal 'recém-construída, li
venho solicitar a V. Exa •. a transcri· a re_~l>e1tc'I'SPCSçao '!fi a a ea d ~~ ~o o a .,ó,- gando Sete Lagoas a Brasflia. E pa.
ção nos· Anals da Câmara de recentes i .Nao estou advogando um ou outro ~~;TI~ad~el'd/~~~ tr~itaçfo rápida rece' mentira, Sr, Presidente! Ulll~
el'iitoriais,do jornal 'O.. ltlma, li.ora.. ]lU,-.. SlS!....ema. ~;1denlemente, em nosso Es•. de;de qlle. éstã<i.. "otadas as .. verba;j es.tra.d,a tão nova, que não completou
blicados sob o tlt~a ...~tro~~ç~~a,o tOQ~, o ~J~~z.m~ da céd~la o~:~;al ~ IústL."laClas àquele órg!ioeo allO já vai ainda_ um ano de e:"lstêncla, llma es.
GOl':l'l10 ~',:L.O ""ll"'~lOS e .,tl~u,"ll.~', mu•. o, o_-l.o~lie:l e n~o ~ll..o;nt~ Icom lÍIgum tempo d~ccrridci. . . trada que ainda nElo é utilizada em
"OJ?crsona'lsmo, a Crande .,\m~aça " maIores. dJhcu.dades, mas. epl'.Cls.o O inverno se pronuncia em tôda 'tôda a sua intensidade, como :lutras.
"Sem Paz 1tlterna t'l.:) ,i:-Iayera Sobre-, que o senad~) ,resolVa· se va1 dar anela-: ácouela região, havendo, por conse- de maior densidade de tráfego, já, estã
vlvéllcla"e "A nova :M~nsa!;em Que n,lcnto ao pIOJeto" Se a ceduJa oflC:ial !qt:ênoia, necessidade de aprovação, tão llpresentando bU1'acoS, Quase iutl'afe-
o .t.::aó.•. h_ ·'c.-' ,-~ ~:.-,lJ'9'· '. :tiver d~ ~er, adotada, que se ~e~lda, al1te~ QU:.r.to possível, do substltutivogaveiem largos trechos. Ascabecei.

'r:'ata.se. de mamfestaç~o )Ol'llallstr- Ic~.~" 1l:~::';'d1C:~, yo~que os '11',,)U-1 da SUPENE ~om aquelas pequenas I'as das pontes.se transformam ein
ta dn maIs alU, Importa.lOla e. 0];01- na:o. ~ •• ~rao teupll-s. e tomar as !alteraçoes que Julgarem por bem ofe-' verdadeiro perigo porque exi5tem des
tunl~~de, Ci~e: a.JrCc'a aspectos. sC,ei~- proV!dennlas. n~cessa1 ias quanto ao irecer os representantes d~ l'eg~O nor· nlvels entre a cabeceira de pOllte e a.'
.POiElccs·ec :l10m:cos da .conJ,uncuJa ~lodele" lmpres.-ao de cedulas e .as-: destl1la.. ....• ponte propríamellte dita, delOa 20
bras:lelra., nc melmento em q~,e esta .s.m .pm .dlaz:te. . '. _ I. Mao, S1'. Presldent<'!, até ede mo- centímetros. Ora, a 80 qiulOmetros púr
;para ::~sum:r,~ ctlefi;J.~a N~~~o. cer- i . Nao e~pos~lvel que ~g ~andld3}as: fi- i mento o Diário do Congresso não p.u- hora,a 00 ou lDO, velocidade em que

· cada}le op,n.~es.}"ntr..~ltol.~o e êle q\l~m ~..ua;<dand~~SOl\lçaO de ~~ltl.ma IbiJcouo substl~ut!vo para. qu~ _ele multos trafega~, as cabeceiras de
prop,o ten1o. m~ltas atItudes b fron- tOla, ler :_su, l ..0 "pejo ao ~enJ,18'1 p:l~saser. dlstrlbl1ldo às Comlssoes, ponte 'em desnivei podemperfeitameIl
tes, :11_\$, .l!l::lJ8,~utl',elmente, amp;tra~o Federal n~ senbdo de Que aprove' ou: :lpreciaro pelos Srs, .Deputadoo, l'e- te ccasio'lar a ruturR de uma bar~a
por maOlç~ e COl}sagl;adora vo".cao r:Jelte éo.e pl~Jeto, mas to!ne uma. ceber pnl'ecel'es.evh' ao plenário IKU'a de direção e causar UlUa verdadeira
pC,ll1'far, o candicJato vi,orJoso nu 'pleJ- Ia'l~lIde, p01S nao se p Cge fICar por Idellate e votaçao, catástrofe em ôl1Ibus Camillhóe e
to d1 allO fl~,ssatio. ,. . ~P-:s tempo nest~ situaçao de e:,pec· JaD~1'10S das dl~lculdades que en- automóveis, ' s

O fUturo. Cl. i ,se o presLlgloso ye<- ta.~lva em l'~l~~Ç:lO ao pr?cesso que, frenta a Imp1'ens~ Nacio;lal, para I SI'. Preside~te, esta situação não
perLn,0 so\';)~ "an,~ver, com exat\d~o e I v3l2 se;. S~5UlCl" nas próximas elei- a.tendlmento d,?s .seus trablll'10S, mor- Pode continuar, AproXima-se agora o.
com t.delldad", cs Ill'0ble!Uas e as dl- ,çc_s. (.,.u.to bem). mente nesta ultlm:J. fase de fim dei momento em que e<sa estl'llda vai 'er
flcu;da~e; con, c.ue se ira defrolltar o i O sr.. B~XJ..UUN FARAII: gov~rr.(), 'acrescides. _extraordinà~·ia· utilizada Em larga ;soala 'com lls f~!•
.Sr, Jl,nw Qua;lrcó, de a~ .lIdo com mente, em contraposlçao às deficlên- tas d d .' id I
lleu ccmp:'tamentD no governo, no- I (Para 1i1l!a e01i!unieacão) (Sem re- eias de 'sua instalação aqui: Todavia, a I.:J0sse o nov~ pIes ~nt~, po ~
tadamcntc e'''': t"ce da., pl'OmeS8&8 e':u- I;:'s&o d!:l oredor) - SI', Presiden.e, Sr. Pl'esidente, não é demais reltere'l..rniih~re. ~e automoveis de\erao po.
bel'an es ql1Z f:'z, d-e Irr.primn uu! Idesde lS51 vmho defendendo nesta mo· a V. Ex1 que encaminhe !lO Di- 1111 tJ afeg:u,
tem naclo:.nnJ:s:a a sna adml1ll8tmcf\o, I C::sa a e~tabil\dade dos sargentos chs retor da Ir.lprensa Nadol1al uma so11. P justo, pois, que o D.N.E,R" não

: E o fU~11!" <in'á p'indll SZ li. ad\'ertên· !F0\'ç~s A\'rr.~d,,:s. E ta l;:lt~ll:a - já cit~~.lo cnlp:nl:9.c:a 1:00 sentido de, podendo repara1' todos os buracos' e
- CHio ccntid:l- 112ste come.l::táno, dirigi- 12xoliilÜ~1 a';lui - f~i vitor!cz~ em I num cz!Orço st'p:'e:no, I 'llt1blicar oItôd~.s as c:tbecejr~s de ponte e ater.
• <in. ao m\.~:l•. ':Hi POlltlco, m:lls' co~! 11:56. depoIs de .multa .luta, muito sa·l quanto antes o substitutivo do Plano ros que estão ruindo ou cedendo, ~1"
· lentíclo de aI::r..!ll. à optnlil.o na~'l)uai< cri!lc10. " até mesmo de a!Bumll ex- Dlretor ela SUDE%~E, a 1lJn de que a menos prevll1a os motoristas que J"I~., ~
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conhecem a estrada - por, isso é que Iposta de nove membros para Investi- ~erll mesmo a redução do deficit poder de ccnstituir e rnauer ferro
existe smalízacão de trânsito _ de gnr quanto diga. respeito à ndminis- na base de 5% (cimo por cento) vias é dado a corporaçâo para fim
que ,elevem 11S:),I' velocídnde menor, de tração dos Institutos elos B~~árics, auuaís, determinada na Lei n? 3.115 público. O díreíto de C,:2,C81' oS ma.s
que se está aproximando de local pe- Comerciários, Industl"iários, Maríti- de 1957; foi conseguida, por isso que altos tr;butos da. sob srania. o poder
,'jgoso. Mas colocar sinais vísíveís.: O mos, Transportes e Cargas, Ferrovi:í.- houve -um aumento d.isse deflclt no d, auto domínio e C:e taxacao ,1U;'a.
motorista não pode andar mumdo de rios e serviços Públicos e Servíço de exercícío de 1958 de Cr$ 30n münões ulterior construcão da fS;'l'ovias não
bola de cristal, não podeter radar em Aümentaçüo da Previdência. Social e de calzeiros;,-: sendo que em verdade, poderiam ser ccncedidcs para ajudar
seu veículo.vpnra veríf'Icar todos C!! SAMDU, seja no que diz respeito às ijla::;mou-se· um aumento de despesa a ema emprésa partícular. Alega-se,
acidentes da pista. Ao longo da !men- operações imobiliárias. aplicação dos, nêsse exercício de cerca ele li,)ilhão e alhures, que a, bl!rcc~ati7,an~o do sel'o
sa estrada Belo Horizonte Brasíl1a. ele recursos orcamcntários, seja quanto a l 4CO rnííhões e'.e cruzeiros, ao passo que viço ele exploraçâo fe:'ro víáría redu:').
750 quilômetros, no domingo, quando nomeação de funcionários e execução I tai percentagem sôbre 12 bilhões de ela, em últi:n:: i:lStâ';ci~. em entre.
~ pe:·COl',ri. havía camtnhões, automc- de serviços naSeliretori,as de compra e,l cruzeiros, (del'icit total culcuíano em ;;ar o serviço, à dírcção e execução
veís tombados, vitimas da estrada que nos departamentos de pessoal. 29:0) redundarlariuma üiminul';ilo no de simples as.;al:l,:~d)s qU2 não
deveria servir de elemento de conf'ôr." A justificação à rercrída pr~posic:o ' prímclrn ano, de 6C'J m,úê.es de cru- têm íntcrêsse pssscal na empr~sa em
"o e de fe!iciclade. e não de fonte .de é de todos conhecida, de vez que muito: z.eírns nesse ccüctt, For outro lado, cuo t:'abalhfJ;m. r;l1tretant.J sob vêste
:ntrar:qüilleladc e perturcacác. se tem falado em desmandos nus ad-: no cxercicio de lEja, o elcfJcit <ttil16'iu aspecto a situação das ccmnanntas

n Sr. B1'i!JirZo Tin~co _ V. Ex::. tem ministrações dos rnstítutos. ' ,~ a casa dos 1-1 bil;,Jc" ele ~:':':7.el"OS e e a mesma oi: taivc~ o~or, Dou o meu
::1t-::il'a 1.·:12~O. pretencie.Í doís rlesas-, I A gritai em relação à e:;:ccUr,(ão. de Cl,\L HJ.i:;O SUbi,ra p3.1':';' 20 bilhões" ap,ro- te,~;~,~rnun.ho S"=, p'lnrl?~>,.Y.l.~p~e, nas
trcs de transito tránsantecntem qUl3.11- obras públicas c sociais das ínstítu: .. x~;n:.:lclaIncnte,. r~6·:o:!S Ionglnquns. o f~::":':J~n~:'lo bra
de vinha para cá. ções de pl'eviclência é tai que se faz I Sob o pOonto de v:.s~a. administra- s lc.ro ata RO_' mmos remunerado,

O SR. );~COL..A.,U TUIVIA - l~Zl'a~ mister invest-ig~i1:, não sóêsse aspecto i tivo.~alnbéln•. vem ~~nd() nc:;;ativa 2, t?:11 c:~~_::a nccao de 1.~::1~ll.l;nt..c, de
teco o deponnen;o do nobre Deputado Icorno .o da norncacão de tunclonártos.] m'dillcaçâo, tanto a,'3im ,qLle não ;,e\"e~. c,rto garbO" ate , :;.;'0 .qUlX?
Bri'!id? ,Tino;lo. Ao meS'110 telnp~, é ob)~to também das mais candentes I t~m ilavidoa nccessàrra coordena- i~c~~o. n,~ ~~~:'~.2.~:~.lO' ele "1~.1':? P'J:
naccssario lcmbrnr que uma estrada crítícaa. , rPo entre cs-rnsmbrcs das dírcrorrasl :!:.:-:' l,:,:LP.n",:-"c~, do. sn.ano pç
:')~o C apenas um meio de' ligação .on- É voz corrente e, assim, cumpre-nos , colegiadas das estridas de feno, em e:":-, C::le r2cc_~,.".~zaE(lel1a:la:ne!l~e,
~!,e duas cidnríes para serviço de 01'- apurar os fatos paranponti-losà Na-li ra;c ,ele.~:i ter havido. maL> de lImcl i":~;~:~"~ln~sso. ~;~:·"e.l,e or,:;amzaçao
c~~r,~ eC011Ôn1.1ca: t~'nnspnrte e ~nerca-ção., que, r;ta 9onstrtl~ão dos conjuntos, SL~~~tl.t\.l..çao d~ ad.i1:n~~"Cl'adores ~a a~i);,,:,:;';'C ~,~ ~'~~ie~d ' .: ' i

oonas, mas, tambem. vIa de turismo. rcsldenClalS aos IAFS, 5eja em Bra3í- , E,-',"l ada de Fel'!:o Lecpoldma, na n;'o- C) "n'1f;'on~o~;f:i~ir~l' r~' i;;trO'a·2~i
!am.o prtra o t.llri~"a como pal'a o mo- li~, seja. naanti"aç:n!lital da. Rep:t- lP:Ja ,E.strada Ú.e ]õ'". :'O~:::lGI:al d~ ,n 1 c'oU·;St.ão do' .;s,oal F.eiê\~a d~[al'
.o:',s,o. ('.ecalTur.hao deve haver nSS1S-' bllca, seja nos Est[l[!os, os desllses, os IE.aslI. que vem sendo dl1,g,d~ por des'lê 100'0 que ~ f'r"cvi~ & uma. in
téncia ao longo das. rodovias, Ê peso.-I desmandos e as malversações são sem I um sa ,Di:e~or. qlla:ldo ~a lei de~e;'l11i- dÍlst,ria que lm.~l'lt2rI; ·uma A-le"pe.sa d;
:'0:,:1 cOl'lfessar quo. esses postos .de ga-j conta.". " ~n,;;;atlv~m~,::te qu, C) seJa" no pro:l,;:,so em ma,sa emoara em mui-
sol,na, ao longo das estmdas, saO ver- DIzem, à gUIsa de demons,rar a m-I ... ,po t.es, tcs c:t"os esta P"";:1'l"'O 'eja voJttmO
dadei~a., ye,rgOnhas, em. sua maio,ria. ,oerreção ,ele certas, o,p,erações, im'Joilia- -'\ prÔ.P!'ia indúst!'i:l. na,C,ional res- .a, 6.;i a prec~:',o':i;dQ'da e"Plo"a-
;;:f"OI podem atender razoàvelme::tc a rias, que os gastos são ele tai porte·s,en.e-se d~ 1?rer~rencLa que .. o ncvo ~"~ 'o':'·o ..i" "':1 ~~;;à ""'Iócio" .-
C.'9~l!Iucr pes~o:1; n[\o paó'suem,l:1stala_! que o preço da p~~nta d"o erl, ifício-sc~e ~lE,e:r:J. adml~;~~:·:,tlvo.,E::"~C-~!,::l'ia võm I" O 'rÍé~m,·.t,:l·telo cl~ pà;'C:~le Úl'rov;á".
coes ~l1lt,árlas adequll~lS, COnstltU- de um dos Insti ,;tutos em Br!lsília I ,;:1 o ~ i l~, u~ 1'10.., ~':',~~~e"g" c~n- rio nE,o nermite. de fo:'~a al3'llma
l!1da,se .cm veràadeir~,s pooilgp.s. B o I custo~l 1n8.lS dinheiro que a pla.n~a jal fc\l~e ,,-e.te,.a~o n"t ctn ,o de ",n~:?~,! llnn racional \'ed"~50 de de~pe.sas:
;;ov6 llltllí7"a e~s's estradas nio ape- Ipr6pl'la ca p,ital deSel1.h,aela e 'ooncebi~~:t pll1,a'?'-;",CI.~a., •..le,saltado em m4!.l-.lto ICOr:1 tê:'a es,a S,it,llaçl0 adl'ers,a não
:'1,3S POI' Espírito ele turismo; mas. prin-I POI' Lúcio Costa, '. f:<--;m.~,al.é . '0 ".". é p~ssivel pe!ls?,r se:tuer, em nosso
clpalmeme, porqlle a passagem ele I Caso verdadeiro, o fato nao nrecís!l t~nitãe'd~lq~r~~g' e .~... d.mon,tla,,~O pais, na administraçiio privada das
aVião do Rio dc Janeiro para cá ,est:\ Ide comentários. Se jalEo. é necessário;"!a' "'adiffoaç~oe d el~f'el~cns:.c~~d"':o, fe:.,:ovia~ en,l base do ;:,u:~-suficiên
custando 14 mil cruzeiros e de, São' esclarecer a opinião pUblica.', pais. c;-a~ ·"i i ~;l ~ SO,1,a ,.lu.! \-, cia. ,'; E F, Pauli~ta l uma honro
Paulo para cá 13 200 ou 13.~O(}. Mut-I quando bem aclmmistrndos. os institu_ de"a;m.~~t~~;\~~'ad~a~n~~;~~lasfe-Isa' exneõs?oo. que s~rv:rá pa~a r.oh1ir-
7;1., gente ~ ob.ri~ada a ut!lizar-se de Itos de Pre~idê~cia merçcem :tcata- SOCiO!ãa,icamente' r~riJ;;' be d"- I m~r a r~'r,"a. quando an:il~s~mos a.
énJIJup, aUlomovel ou lotaçao 1)ara Ia, Imento. admlraçao e respelto. monstrnram o ' do o' .. ,:TI ":' sua sltua~ao de extl'aord:na1'1a, in-
2er é,:;se longo percurso deforma mais f:sse inqu,érito Visa eSc!al'~cer, ~ai .~rthu; pereiraS ci~tb;;tilhoP,o~~SSc~~1 c,0nfundivel prevI~ênc.la, adtillnlstra
econ.omica. É justo, portanto. que cs_lnossp, Interesse em l"equel"e-lo. \1Vluzto f{'r"'nci~ que prof-riu ,nocluá de Eu- ,tlva, Nest,as clr~unstane:as, 1)0 m~-
sas lmensas e~tradas tenham ta!llbém lbem) • , . , - gell"h9.1'ia, em junho de 1952) e Lu- I rlJe?to ~~~. pas,Sll,., a ~d;n:mskaçao
aoseu lado, nao llpenas postos de ga·O SR BRíGIDO TINOCO' cio Bitt'ncourt nos e·tl1dos a que e_t~tal. "~Ia meno, oue.oo:: aos co-
solma. ~a,a" vender oeombustlvel, \ .,' , •. • procedEU' e apresentóu' ao Partido fl:e~ .pubhccs e tr~~ m:llores berre-
pa!'a efelto co:nercial, mas também ' (Para uma comunicar;ClO - Sem re. TrabalhJsta. B.'asl1elro sôbreo assun- ~~c ()~ , os utllizado. es. ,
~~sj~têncialocal., hot~is ,à 'bej~a da·es. ViS~o eto orador) __ Sl'. Presidente, to, o camInho certo em benefício da lhevenc~~r (me bem m::!s O:lero
traeta, com higlene e conforto para! sohcitei a palavra para encaminhar 11 InaçEo é a estatizaçâo das estradas sa p;••~ s~luçao de fazer, VOltar aad:
C]ue os seus usutrios se sintam pro te•. Mesa longo projeto. que transf'Jr!lla a de . fet'J'o,' mediante a:lm!nistração min>",açeo, priva~~ a ferrovia "que ~a,
lllàos e abrigados pelo poder 'público, Rêde ,Fel'l'oviárill Federal S. A. em pelo E.<;tado, . '., fU.rI"ionouem reglmede ~ireçao pu-

A mesma critica é' também dirigida autarquIa.. . ''oram profétIcas as palavras do bllca.+porqu: o F.stado tera de arcar
à~ autoridades de Brasilia, porque ,esta. A UnJão dos ferroviál"!os do Brasil, professor Arthur Pel'eira de. Cmti- ciom. ,0dO~. o" ônus dos beneflClos que
cldade tambem carece de muitas coi~ no memorável conclave ,de CU1'itiba, Jho. proferidas na. C;;uf~rência do t~ye.; outo. ~e.do ao seu pessoal c)u ao
sas,. Haja vista Que o nobre Deputado defendeu essa. idéia. que itêve mtegl'~l Club de Engenharia, na' QuaI:dade de PUbl.co~ sem preer.upaçao de lucros.
Clého Lemos .foi Vitima da falta de aprovação do Pl'esldente-';111nlo Qua~ mator técnico 'ferroviário e Diretor do :0\0. s, ler os cons.derando ~obre a
sinalização no caminho que conduz ao d:os: Tlvea honra de ser o interme- Dspartamenro Nacional. de J);,s trad as ~paça~ da RFFS.~ t~m~sea .~p~e,~
aeroporto e da fatIa de proVidências dlárlO das conversações entre os !l- da Ferro, conforme se lie dos segulll- ~~s;1eir~u~e a lreCl~_:lCt ltfe'lJViarIa
n.as estradas, Entendo que .construir deres ferroviários e o presidente elei- tes tópicos. "in verbLs':: s;ste;naadmI~,.?~ tlva ea.a o seu
Cidades não é só abril' ruas e deixá-las to da Repúbllca. "Ccnfesso que fiquei algo desapon- danoa dêsse .~ t:mao, 'iquea. mU- f
('xpostas ao tráfego. É ·necessário si. '_ -:1 tado com o projeto e, a. m'jenta~:io im"di t' SIS d sedr.a o .pa,sso
nalizá-las,. policiá"la.s e dar assis~ên. O Sr. Vasconcelos Torre.s - Dl>:a- técnic? financeira, ali preconizada; ,; •.a o ..regenera 01' _~S 'deflclel1~
da aos cidadãos. O Deputado ClélJo se de passagem, Que V. Ex" foi che~e divel'gmdoda política de socjaliza- rj~;j~O t~an~porte pelC)~.ilho. A rea-
Lemos ontem me confessava,no hos- cl~ campanh~ Janista no Estado 00 ção dos transportes ferDviârios que '. nao e b,em esta. , .
pital, que quando se aproli:imava da- R10., Insuspeltamente ,o _dcclaro. . fôra anterior e pa,1l1~,tinamente ado- ,,~!~'f do m,als, c~;n0 mUlto bem
quele ba'ão que existe perto do aero O SR. BRIGIDO ,TINOCO - Mm- tada pelos "'overnos de feição conser- .es.ud ou Perma C~).ilhl0, C) proble-

"". - to "rato a V Ex~ d;;;'" ." '1 ,'h' ma o pessoal era mso úvel na mo-;corto, pel'cebeu, que a curva era muito" ',' va ora, ....,. p,lmmo ugar, , a a dif!caçâo da Iestrutura 'urldica das
fechRda e não te~ia' tempo de' frear Subs~stem, quase todos os motl~os considerar, a dlre,;iz g?vername~ta.l·estr::das de ferro ad~ini~tradns . elo
seu automóvel, P01S, COIu o chão der- q~le ,orlginalam a luta da classe ferlo- Se o Governo hou,e PO! b~m,soclali- govêl'no para sociedade anônEna.
Trrpant~ em Virtude .da chuva e da v~ál:ra e de grande parte do _po,:obra- zar o~ tr~nsportes,. rerovlárJOs teve tanto assim que desa areceu. or
Jamil.'sobre, o pavImento, era muito s11elro contra a transf9rmaÇao a,as, es- ;nl VIsta, ,sem duv.çla, ~stabelecer completo" a paz social ~xistente lJn o:perigoso. Nessas condições, para que tradas de ferro ('i.11, SOCiedade anomma., .retes baratos. pelaexclusa9 de, lu- meio ferrovüiril) brasileiro do grupC)
o carro não tombasse. enveredou em' Em }ace dos debates referen~es à cres na. exploraçao mdustrlal. can- das estradas da União, o que está.
Jlnha reta pela. mata adentro. Mesmo mutaça~' das empl'êsas. ma_ritlmas. t~;tando.se.. em ~bter resultados m- l'edundandoem, sérios prejuízos para
as~im. sofreu as conseqüências de um por~uámlS e ?e. telec~mtUlICaçoCS P.1n fJl.~to~ n~ expa~~9 das zona~ de ln- o erário público o 'povo é que está.
;'C!dente. . " , SOCiedade anomma" flcop, por ,dem~s uenoc,a as fe;IO~l~S,oSe ~ q~as,eto- ~:I'cando com tôdas as elespe~as des-

Ha poucos d~a3, um camillhão caiu I provado, que a orientaçap nacJOna!l~- t~1id"lde ~a nossa ~e~,fer;oV1á::la,na sa /"sul gen,eris" emprêsa ferrovi.1.
num dos a!ç~poes da AverJda '::0 Eixo :,ta do nosso povo repele essa modlfl- c..ona é ,de admlt:lsiraÇaO publJ.ca, ria de caráter privado,
:R.odoviário porque, :to longo das pis- cação~, .,' P: evalec:ra. no~ c~!lJoun.o, a, tenden- .' ' , •
tas de velocidade. não háa !l1ínim:t A transfigura~:io a Que'se submeteu Cla supra. de ~usen_iade lucros do Na;tt!~al!l1en~e, ~o e~tfldo emotlvo oa.,
';nal;'ação para n' t to· ' t' 'f' ". f d ·1 - País. " ,colet.vluade te.oVl,arla., auanto aol' r~ .~ , , preve lr,::1n 05 mo- o SlS ema erroVlano ,e er~ naO c~n- A mais radical c imediata medida resgtla~dodos 'seus direitos. que, "êm°~stas qua~to Cls pedestres: ,SUlta, realmente, aos mteresses naClO- para evitar o descalabro de tráfego sendo posto,; em dúvida náosó pelo
." ~stas obselvaço:s são teltas~ Sr, n~is! como, da Tesn;:a forma, &0 sa- terroViál1o ,é wn rápido l'eequipa- Govêrno, cOll).oprinéi!lalmente pela;
,resIdente, n~ res"uardo da segurllnça .(lIo ldeallsmo pa"ri6tIco da. nossa. gen- mento. ·sem preocupações il11ediatas RFFSA. tem sido fator influente nos
e da. ln!egrldade flslca ~os nossos te em defesa do patl'lmônlO naCional. de auto-suflc:&noia .financeira, , . grandes desastres ultimamen.te' OC~\'
'eoneJdadaos ~ue~êm o direIto a trata- Por outro lado, a ll1udançaefetlva- CreiC) firmemente que o E:3tado é ridos, c, com freqüência, 'na E; ~.
mento molhO!.~~I parte de nossas .au- da. não' operou os, resultado.s ala.rdes- industrialmente' incapaz. Ocaso ~das CentreI do Brasil, entre outras. '
toridades. (jll!UM b~lIt.) . ,dos em benefício, das nossas e~tradas terro\'Ías merece. todavia. um exa- O ilustre, homem pÚ-blicoque. foI

(j) SR. A:lo&!iO STEINBRUCII: / de ferro" especialmente sob o aspecto me mais ápurado. Em p,"~meir'o lu- Lúcio Bittencourt. pr,()vou sUficiente,-
. " "", financeiro., ,gar, a estrada de ferro' nao ,'é pura mente nos estudos a que procedeu'

,(!'ara lima comulIicaçuo. 'Seln Te- O teste fol nega~iyo. ,Durante. 'lua- e sill1:plesmente um;!. indústria que 'Pa.ra.,o órgão polltlco.a queperten-
l~S(lO do ,'Orador) ,..;" Sr. Presidente, se dllls,anos de vlgenCl9. da LCl',ml.- vende livremente o seu produto... cia - o Partido Trabalhista Brasllei
1enho a ~~ti5façii.o ,de encaminhar à mero 3..115, de.16 de março de 1937, o Màlgradoo título que possua, es,- 1'0 -:- que a transformação de' ser:vjio
Mesa daCamara, com 15D IlSslnatm:as, novo SIstema lmplantad~ apenas cui~ trada. deterro é propriedade privada ços públicos do Estado em socIedade
nos têrrnos do Art. 53 da. C011Stittiição dou ,de comprar ,materlal..~ no extel'i~. apenas num dstel'm:nadosentido. As de;economia mista constituiaum
;Federal, reCj,uel'imento .de,constituiç~o 'Iloucotendo feito em prólda recupe-' ferroVias, como tôdas as outras vias vetdadelro, ret:'t.ee.sso,na evolução sg;.
de UJn3, C()mlss!'io de 'inquérito com. ração das ferroviasbrasileira8, '" . pú.blicas, sito cOl1loraçôes pú])llcas.,:Ocial.dOà'poVC«'. ,. ",..
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I..., 1 't é t ' d' , uní I Falo' Oraue . Ie rev:lradom aprovação do presente 1 tratarnento da 'li'resldéncia do Ip.,tltuta
" =ea mente»Ó;': uma en cncia ""r . . . D"o,nõo(Muiio bem i'. do Sal aos salíneiros de AJag·oas. Es-
.~ersal a es.t~.tlzação dcs serviços de i .Sc~undo os pescadores denunclan- l' ", • .:" ._~ tava y,el'to de que, com aquelas ruela-
;utillda~e. pu.)lic~:. , .: • '1 t~"'.' os j'lp{)nê:;cõ, que "'eCelJem.S~bven'. O "":to MEDEIROS. :N, "-LO:. mações, o :ttual. President~ do Lnstítute
. 'Regr,de.}. ln~.,or~,elt,n;l;te·7 qu~; coes do Govel'J10 para ll1cen,.n~!' a (Para uma comuntaacão ~ Sem re- tomaría outra atltude para com o 110S-
cio manllCos 500 admll.l.~laç.~c! ,PL' IJesCs. do atum em mares noruesunos, lJisdo do orador) _ S1'.' Presidente, S(} Estado,
'Vad,a. Com,! d,z Bielsa, ad~1,~"e-~e. a I. têm sua", iü'mas regístradas 11" Bl'aslJ, estou YOitimdo do Departamento de Entretanto. acabo de receber da As>
-sucíedads ce e.c~nonlla mista como mas desviam clandestínamenie mIlha· -'llurensa Na'cionai aonde fui condu- sembléía Le;;islntíva de Alagou" uma
regime de n:~llslça?; .• , res de tonelades ciO pescado l?ura tora ~;ni:io '0 te;;to da Lei nO 3 .867, d~ 25 recl:lI~açüo, ainua contra mais outra
. Com e""a~_ con.s~ael~coe,;,' que nos do B:'asll, O transbordo!! 'lelto em do corrente que cria a L"'niversiaace injustlça pratlC~Cl~ por S .• S~, E' que.
'!Jareeeml?or den1au: prece•.ences suu- alto mal'. dos barcos pcscuerrcs, para de Ala roas' . I'callzandocse ultmlamcnte no RIO
metemo~ ~' ,ap,;eclagaocta Casa o pre- outras emb7rcaGões, tO,rl:,~l\d,o-se ,~ Juma~s. por durante os três lustros Grande do. Norte um congresso de s~
sente projeto. " . , ,.; operccuo muito mal" .1l,c."tna. po" ,em que permaneci, nesta Casa, expe- Iineíros de todo o PB:IS. somente AI,t-

&:. pre,21dênte. ~ es:~~lZ9,Ç,-O "os recebem os c;ll1trab:malslas os pagu- ;,lmemei maior emoção, quando da goa-:!'!ao .compal'eCeL!. , por fnl(a ele
5~rVl70s ce ut:hdage pucnca e ter;. mentos em (Mares ,ou OUtl'R~ moedas. oooruunidnoe de levar a lume aleI providências da Presidéncia do Instr-
de.n~la ll1_elutav.el...ob ,regnn~ de ,,:J. a- ;Seç;c:ndo o ~:r., i viorms F!l!~o~ a ,~~- "âlvndora da cultura do meu Estado. tuto Nacional do sar. " .
mlDJstraçao pnvada), legnde,llo ~:.;l~: mmC}R ,c g'r:l1';SSlma c de serr..S Ç;:l.. Lembro-me de quando ensejo tivera Em 'VIsta .da reclamacão _que 1ecebí'
sempre essas el11~lesas: ,No ..d:.;e_ de SCCJ~:~!1Cl~~, p01S alem do cn!1celam~~l-, de trazer ao conhecimento dal\~esa da. Assemblela Legíslattva e dos..salt
Blel.s.o., lluEt;'e, admmístratívísts ~:- to c1Dsco\J:ratl,l~.. os Japonese~ terno ne3ta Cas::! c!o congl'essoN~cional :l neircs do meu E.:;ta~o, venho aqui con
gentmo.. a . 50cleda~e ae eco.non(': de resr-cnoer JU01Clitll11cnte pêlO can- Hensa:;t:ll 11" 423. (lUe cogitava da. dmar maIS essa ,at!~ude d9 .atual Pre-
mJ.s.ta ~o e adT?I:H~a C0!110 snnp,co tr:tban~lo.. ,_ . m'lt~l'ia em e.;pécie. Tramitara pela:; sldellte daquele orgao conera Alo,t:O;lS.
a'eglme de. translçag... • .As Conrlu;oes douras CDli1bsães r,écniCas dLl Câmara (M'mlo bem,)
, ~ai a ~p:·~::nt.aça~, ~~ prodetoc~~e Os pcsca'cmes j::1}:Jonêsl's cJl:e cm\· esta vll,~ida p;'opDôiç5.o. ,Que tão alto., O SR. JOSÉ GUIOMARD:
Sttvll}eto ,1 a:~a conslnCl..~çdO .1 ~ ::ta. ~e~l1jr:in1 liC2nça especiR1 parr... pt;scar po.sttl~ac.o? legltlm!UnCi!~C . atl'Zbul., à ~ ','. ~ .
(1I1Ulto bem,. . . . .- .m ""u"s brasi!<i,'us· atl'a\'~s COl1SCléncla -e cultura d" m,nha r:ent.e. (Le o segmnte dISCu/BO) . - S,nnor

O SR. liRE)lO DA SILYEmA: g;l;~Vi:iio d'eoc~ça e pes~a, obrigam-se Q Sr. Vascon~elos Torres - Senh~l' PI'esl-de~te: '" caus;, qu; ;Stá"CD.1SLlbS-
• " • O' i t '. ,'oen' . não tl'ansbOl'· Deputado .M:edell·os Neto. quem pa3,a tanclad. 1.0 plOJe,O a~ ~u"o..amla ,do

, (!'ara uma comU1l!caçao - S~l!t "c- ~s~e~LU~o e~cl~Xlt'er ~~~'vcnda !lll1itadu pela.Cümal':l e crla u!na Un:vel'sI~a~e, Acre"P'O.sw: amlg'Os espolltalleo~ CUJ?S
)'~ao elo orador) :- Sr. J:'reslQente, ai.::~P:r~:' b asiJel"o nacionalizar os icomo V. Ex~,. CUmpl'lU a sua ll11SSao. manlfes,açoes 'ClC sOllda~ledade M~
S,'s, DcputUé:OS, dlve,'sas vezes. l1esta ao ",,1.10Uo. r -.' ~ndo IMous p::nabéns,·. pcrsr atestados de que nao eXlste alk
le.gislatul'n, denunciei as .ativid~des ~e b~~:~os. deP.?JS" d~ dO~S .;,?~~ N~~~nal Õ·SR. MED3IROS NETO _ SenhoI senão o in.tuito de saldal' ,"ma div~da,
um grupo mternaC10l12.1. o. japol1es '8e._o ll1co.po.a. o; .0, r-. presidente, o meu nobre cole~a.co1'l'e. Ja antlga. para. com p .longl~lquP :Ie!'.
Nipo Rcjzo. no Brasil. p,'ill~1;i2.Jmcntc de pes.~a, ou agI e:"á-Io~ ~ U1~~s.;l~Prgs Ji~ionario e amigo, Deputado Vascon- ritórilJ.. O pl'oolema, e .mal~ ~cou,?
nas cos~as ce Pel'l1amo,!-lco e ,ult.una- ~? .for.naGla lif~ t capI ~rs "i'o I t\'er M]os TÔl'l'es. conforta-me comas ex. mico-tmanCell'o. 111:1.15 ae. "o~:OI?gla.
mente, .com ~ orgalllzaçao de SUOS}dla- I s.e at.~p~âa aN 10da. al~ ,a1~';OSesduas pres.,ü·es segundo as qual, pude eu cul- polltlca .do que depolitica. panldal'la.
rias. na peEc;> da baleia em Pal'albae lâons•.~. u a: :/b'anâ~1~:/: e~eu pais, 1p}nal' a: minha vida pública COl1~, e~ta ~rata-se de_ devolvel' ao. A?T~,.U:na.
nas costas do Estado do Rio. Trouxe. e~'~o~~;;'to-' aCl..;centou o diretor reallza:;ao. qne hO!)l'osamen,te ?lVJdo llfl.l t;"?OtClUe eie PagOl'A~al.a" ~el; B,t
eu, inclusive. ao conheclmEnto da dr.D'vis"i o de Caca e PcoCl1 -se for com todos os meus pLlres lllce;::ante,; 51!.. laa.-;;,.e

d
c e auxII~i. 113~"e ~~,

Casa oficios d.o SindIcato dos Pesca~ o'ic'aiiza~la a 'do~~1l1cla P:'os peocado- da representação alagoana, 1"1co a ele ClplOS dPer I os. na. fva
t
? l( a '..,oe-

d 'd '" 'fe além de denúnc'as .. ,. ", ~'. 'd·· t "'-ato' como 'amb"m a V "':la um dos lllca,· e maneira e.e lva, sem ,e,sores e.-.,ccl '. . ",. " l'es pcrnambucanos. ou pelO. Sm Ica. o~.. '.,' ;'.' ", lÍ.~":d 'bl'- drama da liberacão de verbas 'DO,dia
~azlC~as .ao lloll;hecllnenle> P~I~üCO por do Rio a qllem fizeram. o.re~ilto, to- melho.~s almt;:0s de ml~1 ~ t.l a pu ,.1" 31 dedezembl'O' dc cada.al101. D::1I,
JornaIs Q~ capltRl pern~mb'l·,ana. !' mal'emos imediatas provldenclas para aa. quando ~bn,em aqm tal1:be:ll

t1.se
pt,.tJ Sr Pl'esidente receberemos o apoio de

l'espeito do Rssunto váriOS l'equen" .•'a po~' i'Jtel'll1édio los nossos nunClava 50 re o mell e:<:.'1u. ,'O l~- • '. .',; "0' d' •
mentosde.informações foram fOl·mula· ~?oUI;s 'l1~S -Eitados Se for cnecessirio balhoe"ercic1o em prol desta caus~ ·tao l?ess,Olls qálce~tao a ma;'í~m d~S ~a.
daa, nestes últimos dois anos, e t!cal'am s~í'icitaremos Inclusive o am;í!io. da nobre que enobrece aos Jl1enOres, como ~~g~r[;;l p;r~~~~f!llaD~~'A~C~essaC g;:
J,lràticamente num eompasso de espera, Mat'inhade. Guerra, para l1ma bs.tlda eU"'l? ~i~oidcn.e aque'a Mellsuo'cm a ctem de idéias tenho de' dar conl1ecl
sem qualquer' ~ravldêllcja das ~lltori- em alto, mal', ymai'eZ que a Ma!!nha 'u~ 'me ;:eu~'r;:ai'a . a~~~ll1~ira, n~ ~ua mento ~ V. El:'! e ao~ llOores colegas,
dades,no sentldo de eVItar a pesca, é.,talllben\OllHda para a .c0.llce,"S:;.~ d~ ~egl!11ental-t.~all1!tacão por e.~ta Casa, desta Casa, da carta. escI·1t~ por SWiI.
princlpalmeu.te de albacora, <,lu~ é .0 ll~enç:; g«da a .pescadores eSclan o m)mero 2.391. Foi o pI'ojeto, .assiln R~VerenjlsSlma o Br:ipo-":I~1aclo ,D.
atum ·br3sUelro uma; das nl<J,lOIe,'i rI' gelros • _ configurado. que vItorioso se tornou, Jul1~ ~!attlO!l ao Sr. G<JtClnaaOI elO
quezlls da costa nOl·destlna. . .Infelizmente, pal'a o brasileiro na'ol com maior orgulho para todos aquêles 'l'e1'l'ltâl'l(, do Ac1'C:

Essa pesca. como dlsse. es~ava sendo há op0l'tunidades, :l"alo coma auton-.! que repl'esentnmos 11esta Casa. Dl!.ta "::g:apl1rl, 27, ele outubr'OCtle 196Q
felta..,pel.os grupos SUbSldJál'loS ,da dade de quem, duranteqnatrp anos. populaqão, faminta de luzes para que _ BXll!u. :>I'.G<Jvel'l1aaOl' _ Peça
Nlpo )lelZo. e baldeada ]lara. 'barcos no ~eriodo do ma.'1.dato que nao coa-I de luzes eS~l'eV>1 ~ seu melhor cam!. aceitar minhas _íellcitaçõespein.
norte,",alner!cal1os, pa. alt:lrn. da :Ilha seguHl, nao por ,talta de voEos,. ma,.s ~e i nh? .para. a ctcl'mdade, mel'ecla esta vitória que acaba de alcança:r ..O
da. Trlndaae.. Dal ela aesvlado êsse legenda na Legislatura 54'08, se "edl- vltorla.. ' .. . llv.sso.;querielo ACI'~ com ~ua prÓ-
~limento de. primeira. ol'dem para ser co.ui!. pesca, in~!uslve à pesca indus- ~ no8Ba ·pequenaUnid:ule dacomu~ Xlma elevaçuo il. t~tegoria deEs-
manipulado pelQsgrandes grupos ame· trJ.al em nossa Patria, Conheço o 'pro~ nhao federativa. se altos tlt1'110s POSS1ll. taoo. EstllS tellcitaçues são tam-
2:fçanos. blema a fundo c lembro-me dos dlSstt- e maiores não os têm, sempre 'llpre- bem as da .Pl'ela~'li do Acre a
'Neste momento quero relem'brar à borespo.r que passei com armadores e sentara à cOllsclênel.'l.naclo11al todRvla· ·purus. Que Deu~, nosw Senhor,
<:lâmnra meu apeio n8.0 só à :Marinha pescadores do Pais; E' tl'iste dlZel' aUe aquéle ·de sua grandiosa e permanente CanSel'Ve a. V. -Ex~.. porllluitOli
como a Aeronáutica. a fim .de inclui- as benesses do Govêrno, como as t!s. contribuição d:e luuitog valores 'ao ser- ano'i.pal'a servir o 1Cs ,_ado com
.rem em seus roteiros.a fiscalização trlbuidas aos ja.jlonêses. nunca. chegam vico da ci3nciae ela cultura nacionais: o mêsmo carinho. e cecücaÇÜo eom
nO!Nordeste e.inclusive um flagran- aO/; J)'eScadol'es naqionais. ~e, meslUo OSr. vasconcelos Tôrres -,Pequello queserY,U'o 'l'erri~ÓI·lO. Com pro-
te da atuarão dêsses barcos japonêses que, enfRecl!c, fOI·1mpediaaa. org'l.- no taman11o, mas grande. na HIstórIa funda estima do :;el",:o e."U. Cnsôo•.
que, desgriçadamente, vêm atinl';indo nlzação de uma companhia na~loJl,al do Brasil. -ta.) Dom.' Júlio ],lattiotí

,noss1t economia e, talyez. :mInando os de pesca, enquanto essa prgalllzaçao O SR. MEDEIROS NETO - Senhor O. S. M." ,
alicerces da :nossa propria segurança. recebe. ,~par~ elo .Govemo, ~omo. Presidel:te, o nob~'e,Deplltadl) Vas.coll-".. t.o t ste'nullhoSe11hor
C1%eg-uei 'a 'atirma~ . que na maior consta da. denunCIa feita Jlor rmm e ce1osTol'res conflgul'a como pequeno, '" ma1S01.11 . e .'_ .,'
J:iart~ não. eram CU;jlrldClS os contra- pelos Deputados Sérgio. Magalhfl"es .. e na sua eXtensão territorial.aQuêle P1esiclem;~.. Ag~~a! c:;e::uga~u:~~e c~~
to- ~elos Quais é obrigadá a perma- Vasconcelos. Tôl'reS; e, l1!5<!l'U, P:;lOI E"tndo QUe n6s honrosamente l'epl'e- t

1tCIO,
0, L '~~A~lode i';," nim seme

nêUcia de 'pescadores brasileiros nos "Jornal do Bl'sslr:, sõbl'e.!lElvlr.nde~r,'Jelsel1t~mos.M!lsS. Ex~,.COlno eu. v. ~x~ a1ha tre~podns!lVl E<l:. quâ'\ çie pl'e-l-
' • . constltU1YerdadeJ,r:l t,'roçuo :'lO ril:;',· e todos"ol1e conhecem '0 ferVilhar. o . an e a l .... x·'. ~ 'no:

barcosnl.ln:a certa. prQJ;l0l'çao. 'bem, (Jl<Iuílo .&lem.)· - '1 est;J.ar, o fremir ele tanta~ c,1becas' il'l- ~lr ll. Assen:ble,a L,eg18Ia~IYa do·,~~
como 'de~,unos QB. Escola de Pesca . , . _.., :nilla'llos "Rr::t.O prelútU""ocadonaI do. _v t!,0 .AIl1,!lzonas, qlle aSSll1.1 se Cllrl::--l;l
Taman.dare. tal oco:rren.o Sul éJ.o Pais.. O SR_FURTADO LEIT~. . '. IBrasil, sabemOói o que v~le A:n~oasnn ao GOVel'l1adql·Fonteneued.~ yast~9~
Infe~l~ent~, a lei nao esta sendo (Para. uma. .comunicaçâo - Sem re.! Go;nunidec1c. nn-ciol1al 'Pelo padrão.. de "Tenho Honra .comunicar Vos- _.

'CumprIQ~., e '0 grandcm~tt)tlno . da, visão do ol'aclOr) "- S1'. Presiel'ente.! cultura ele SCl1}', fí!llPS;. :>ência .aprovaçãoes~a Ass<:.!u1;léia
GUll!labla, o Jornal.d.o Blastl,em sua S:s. Deputados, ooupo'atnbuna par.al Ao Sr,?reslOente da Reonbllea. ne requel'imcnto Deputado Rei19.!.o
lldiçao de hoje..publICa" C{)~ grande enTllar à:Mesapxojeto .de minha auto- ,rUa 25.do ulê;, em ·01;1'50. coube a honra, SOuza Pintovgaplauúü1do nom!:
destaque a scgumte notIcIa. ria, amparando os direitos ·deofíciais Ientrens c,bras l'eali"ad3s para o -P.!l' esta Casa. projeto ..eleva ',(errltórlo
"JAT?ON:f:SES QUE 'l'1i:M LICENÇA do Exército hxasileiro. O projeto em'l g'l'andeclmel~to da !Ull1ha tena. des- Acre categoria Estallo pt Decisão
E'AR!'. PESCAR NO NORDESTE 'ES- apl"eçO dã nova' l'ed!l~ão .ao. art. 19 da tontra 'Que, somando tõdas, va1e m3!s. levada conhecimento liderei; '.par-

T1RIAMDESVIANDO O AT1iM Lei n9 :J.725,de 28 dedezembrod·e1pois.u\ua. universidade Que, no tempo, tld,os Cúmal'a et Senado Cordiais
-', • . . ..... 1939;' que altera o limite ele idade para bnça aR sementes para ::1.'1 raizes maio, Saudações. _. (a.). Séroío ['essoa.

Os, pescador~s ~aponêses <lue operam permanência de oficiais dos Co~pos de res da árvO"c du sabédoria é. antes .d,' Netto '_ Presidente em exerciclo
·em. aguas brasl1e.ll'as. com .l!cenç~s .es- Saúde e de Intendência das ;Fôrças tudo. o sentido novo dn hannonla num Assembléia 'Le:,islativD, elo Estado
pec~als do PreSIdente 'da Repllblica, Armad::1s nos()l'vi~o ativo. .. Estarlo que creseeem função do mun- do Amazonas",. .
terao ~e1.1S,contratos canc~la-d.os 'S~ A 'redação qada ao 8.l'tigomotivo do do futuro., . . ',,',..i'.. .' .
:!'Qremc,?mprovadas as dellllllClasd.. :;Jresente projeto de lel .excluI,' lnd<!- -81', Freslclel1te, naúltermlno, pela ,Eha, ~l. ,P.eSlllente. 'o que, desejava,

.que e,tao contrabanrlca,.ndo o . atum vida ,elnjustlficàvelmente. lUllp~que- -angústla epentír;a .de. tempo, tl'llZen- dIzer. (ll1WtO oe!/t).
pesca.do· nas ~oste,s c1c:Nol'deste. A ·li- J1ogrupo J1e oficiais que, emll.orn tendo do o te~temmilio(1a 'm;nha'P.'I"atldã'o ao.O sIi: :V.~;SCONCELOS TôlUUl8:
cénca. 'coneedlda aqueles P?scadores tê concluldo o cnrso '011 .aon"éul'So com Sl', ,'Pl'es;'dcnte da RCl'11wllca. porsa:n~ .., _.' , ..' ,
de'cldls-anase pl'oibe.. tel'mlIl~ntemell-' Idade superior aS:Lanos, e,e~teelt- clon:rr ,'filo .nlevBp1;nd~ lej~telldo ao . (f~rq Jtl~a. C01~UllICa91L?,..... ~em le.·,
te, que o pe>:~ado seja. vendJdo fora cesso 9IDita vez dee.penas Ulu·dla. los- sCl[lndo minha hlltntlde pe~oa e.o Vlsao",oC?la.dor) _ .S!.·, Presldente...

·"do,P!l'ís. .• . . .' . " cl'evei.l-se .em tais .CurSOSPII COncursos: Dl'. Al'j"tót["le~'eimões, ·quena~c~mQS, amanlla.o mcu,Estado llomenagC:!ll'!l o
.1·'.A ac1venencIll foi feIta pelo Diretor. com '22 anos ou .igualmente, .faltando \'lvenlos·e . ere~~Ce'1105 ao SP1'1'IMdaPresldel)te da.R~pÚb!lca. c0l!-fermdo-.
t(illi'Divis~o de·Caça. e pe.>ca; doDNPA· apenas um dia. para e.íS;tjdade. Como' Pá"';a P do Br?sil. (Muito bem.) lhe o ~tltUlo de'.Cloadao.l'lununense.,
'do1.linistérlo da Agr.\cultura, ·Sr:Ma.- é 10g\co. sel'1a de todo Justo,'.humano . . .• ' 005 represeutant~~ do povo ela min1a

i~âel'MOrl\isiFnhl);mS;s'esc1areceu que e :razoávelfOssecorlsidtlrada. ao Invés O SR. ALU1~TON~NÔ. terra, na Assemblma·'!.·egIslatlva, pr~.,
~ua":l)h>isã<l sópodern tomar providên- da. data de insct'i~âo.ll da con~l1ls\l:a .,·(Para ·uma.,comunicação --:- Sem. ''c". tat'iÍ?plel·ecldoir1buto !lU::" hO!l1em.L

..
•·.· ·~nseó;.:.~s~r~.o.~~c~,.M;~fa ~r:~~.c~~: ~.. Om.;ulsr.a..~~.o~.á~~~~~~::ri·. ~f.;.1~3.oe:•.S~U.I.: ~1~d.~1J t.~ ..~~.~:Of.;' ;-.!I..~s~.·..1..~.~.TSlad~r;,fbu*h..ln.~ ~ue à.n.t.O.e.,s.;:V:.l~~~..•. ~UrR~.. '~~e.eâe·.;.8;.e.f'\o~, ~.~..•~'.';,'.ores '110 ~io ·ele JAnejr~;1fJl·Jcvad!l. vld'des '& que 'Sê' pm~1.lS!r~_m. :Ra:;~-: "':'. ~;llS.~p:J.l'~ 1J:.. ~~ •. as- retláma,çô ,mos d.~o,dGrUm llte~tado .n6.s,1l~•..
. ~l!11mcntsA'luela.-Tl!'j).::rtlQ~o.,.", .' porq~e 'sm,~~e_e~peraT-~ a jlrOl1t~ V!11(;:;S do 1l:~U_;~o;: l\~.r~~~ d(r,l~EEt;,~.'p8;rtl~~~rm'6p~ ,eu ClU! ,.a~ lIt\



Sábfldo 28 (Scc:'ío I) ::35

pouco tempo,vice-Lider da Maioria casaca e faço questão de não possuí-] ' Eqllip:,l11entos. rodovlárlos ,adQ\.Úli-, obrr;s prosseguem na e;,c,cra dos seu.
nesta Casa, não receei iavores do Pre;... l~" mas penso ,que seno. g'I'ande ~l1Cv;"'! ccs e~ ..C?ndlçü:~ ezP;::ClP..1S ..C.';C~.b;.O I,rea~l~;a:..;o~~s; .cu.!,;\.:). rc.'.~~~,~;.u~,,;} i;jl-J.~J.l
s.dente Ju,sceilno ,Kubit;3cl1ek i apenas rencia se aqueies, co.no eu, q~e ~~ de.. i e a(lU~SiÇ~~O CS~:.lO, prc., ..'C3 ~ ~~er~j.n l-r'..L~ ~ll)ra G:J~I~.-) CC, I~~·~ .. ~l;'2::''';'].:,. 'i;roe'~~
111e dando np[,~o desmteressado, correto dícaram e SlnCel'am·en~a'tra;Ja] ..Âa:+~.~'n I allenacios a, o:g~;~n),;~~H;OCS:·;:::l·:tl~eSLi.-'$0 :S;'l~~:.~~:~lo ante () p.;:/o que JcscJ:l.
e honesto. Os rnunínenses sentír-se-ác conrea a .vitórín do atual P:'CS~d~;1t:; :,hckc~id=lS e, p:·2rnirtd2.:'>-cO!~1 (jJ;:~S no.! .fatc3 e {';;~~b,1~daC!:;':';.
envn.ucc.ucs e ncnraacs em render es ... da ~ep'Jbl.1C~t num "::Ç:)C~a.l~lento e nu~r..; vnlor de, bl1l1~;::-s de Crl1Z2~:'as,' .. I rn~;,~o ~-..:; r~1:~c3 de V. E::\ Sr. ?.l:e
.':ia. homenagem 'a uni homem 'público adesísmo ~ne:-;)lic;ive.~ es.tl\'e.3~Cm, :5~"1 Ne.ce::i~ltamcs ~~~1~u·eJ.r-osc:.'~nr.éY:.i?:5 s.ld2n~e, 'ês:e 'l)c..~:iJ.o (1e Caml~::ó: D P~:'l'

que bem ri. merece. . nnor Pl'esld?~1t~~ cl'0nÍ:.l~:~l.nd?~.:t}1~5~;,:.d,os ?~'~ilOS f~~:c.!~~J,s,..,c;.~n:~ '".... ~~,~~'~.Ll:,~l.IS ! 1~n~c:1t::..:· cic rr~:"lI~é.i:Ho a.::~:·im. rcdí-
Pena é oue um homem de tanto festa em que ~oc. a, I cp.to a ....se, v I .10 c•.so, os . ~~;JG.,.,-\ e.s "'.L., e..u·, "',da'

valor, 'que higresscu deLnitival~lel1te,;1j, sol que nasce é hom,:::J.:~;,;·ca::1:J ;;G~' tG-, cuçõas l'odovi:::.l'ias. : D •• ,

Histó::.'ia do B.rasil como um dbs llOSS<J.5 dos j':1distin~~~cnt~., O' povo do EsLl.~iC li Vejamos, :l:';:~:'D, CCm.lD se não ...~b~~S·11 S~l:h~H', Pl'e ..~::!c:n~~:
maiores. Pl'esiti·entc2. tivesse ao seu cto.R~o, coruermco o t:tulo.d~, <2~da~::lo tassem os rec,ul,'sos da a.~·rCGZi(b:.~;10 de 'o - ,·51.'..... " " ...., ~ f.'

Iado uma equipe fa.!4El e sózínho rósse Flt,m~nê!nse ao ~r. Jusceíínc .1..~tfu1t:;.. 11 Ol';';~O íui.endúr;o, o f:5f-::';"Ç;; p1:'a re- I~},:,;~,~ ~ L;.:,a:~~.S ,dO ai~'·'.,,"",-:, ~ ~ , ~~'j
obrigado n. travar ":erdadeil'a luta de cnek, presta, nua ao. h.omC:1:::.g~.3.doJ I ccbil:ne:ntos anteclpados do -.I. B. C.. ~~,~ .....,...nt? ~_~?~.~~;'" ~oL.C~~.~.I.~~ ,.j~.;,,~,
boxe, num corpo a corpo tremenuo, mas a si mesmo, um tríbu ..o cujo valor dosImpostes ele. V{>nQ3S t~ CJn$ll_::-::~':~:::":"i !..---< ..... , ~. CO~1S ..1..~.I ...ao de: ~l.lla ._Ct.l1~:;;L-'O
))~rf\ qU2 as suas idéias se tornassem histórrco c .mcci:=J pelo fato ~,e~ que c mais alnda, cum a' fll12.!idade -de ) Par~~:l':'.?;I~~l' ue ..lr~C!~lCnto para llpU ......
vltorínsas , _Já agora o são. pelo seu nos últilnos momentos da Pres~dencla comprcme.m- g!";~vL'n:~1j':e a P:\~.l!ln];l ,I l'~<:Jo. ccs lrl",~_~·l1l~u·.;.'.:.:~cs C re~;p(~~~s:':."

esIórço e pela SU:1 l~eg!Ível ca,'Jacldade este titulo lhe será o,lto,rpdo, quando aclmil1is. trl\são, vemos a pretensão r!o 11)!;lda'lc~c,;,~.OlTZ"'tcõ d:\~ ,o!J~~õ J cdo
de trabalho. lo Presldent'a nao pCC.Cfa. ln:11S d:.stl'l- atual governo oc ate. (1.d(Hli.rir :,10' ,Vld.:'l?cS etO L·:.al1oRcdo'i2':~·lO. ~'/ac~onall

Levei· :e1'0 Palácio d:t Alvorada -" ! buir favore.s, ,nen1' ao n1~U Estado, 11~ln Instituco Br~silc~l'O(lo Cí\ft~ ~T:ln.l~ dc!e:~'~:d2_3 P()~' c:Jnv2-nios do :JN':E?v
~nicn. vez em que lá fui - a. Conl~-_ !::LOS políticos da terra f'lunli:le!l.se.: par'te do café estor'ado nam.181e Esta- 1 com o lJZ~ do P~l'~l:l~l h"!C!:"lSi fle· ''\u...

"';;)[tO de ,Depn'Z,aàos ,es:.aduais que. la I' (Muito bem.,.) [' (Io. q1.wn~o na, vcrêad~. n~5o ccn:-;!.l- I trcs rcc~o\'13s. f~~e f1.S ?C:l.'S~I':ÔC$ con-
ccnvidar S~ ~x::- para receber o título O SR-~ ,A::11lrlhNDO CARNEIRO: \ talnc~ djSpu5i(.:~~o de l:fr'Úlna~H~:l que! tic::lS cmc~t!ss~~tQdcs O~ ór3f.os Me t:.1-
que aruul1ha, üS 16 ,h~,!ns. 111.e se!á en- " i se encontra ,abal'rot~do de cflfe , pl'i.Jw !pr~ns~1 da N'n<~~(). e d(! pr.]funda re-
lregue na Assemble::1 LeglSlatlva do (Para uma comunicação - Sem T,?-, ' vocanc1oa:,j rc:órno pa:'a ont:'as pra, : p~rcns,,':a Ea c;:linifo púbI;clL,
nieu Estado. l'isâo do oradOr) - Sr. Pl'esiden~e, ças por falta ée [\i)rigo, i 2?) P.pum~ t:mhém ~J irrc:c1;1:lrida-

Rejubilo..me COIU o :lcontecimc.nto1 a. 31, ao Nação terá ,novo Govêl"no, Para que S~ , tenha uma Jd~i:l da! de:) c t'c·:>p'Jns:.bnlc.~ad~s d~correntcs da.
Sr. Presidente, O Estado do Rio fÇli Go\'êrno eleito pclamaiol'ia da po- SitUllÇào quero cxibi!' aqui um ql1a:ll'o I falta de c'l:nnr;::lC:l'J cC'ntr:::tc:~1 d:t
fiel a si mes~~" outorga?doao pl'l- plllação brasileira, Govêmo que pr~- apresentado pcla Assccit'll;io Comer- i co:"jl"'l'hlct F:"ad.:l c'~ E'2tri":~"de,
meir~ man~atano ..doPaLS \\fi tit~lo g'ou em praça pu~llca a regeneraçao cial do ,Paran:,: ' , cC~lces,io:1:':ria de sor\'1:;00, de energia
que e o p!"lmelro. qu~ em tôqa a hls- ao~ costumes, enfIm, tudo. aqu~lo que i Esta Associação concluiu pela ape- : ecétrica da !'t.l':,:ni. oar", com os õ::-
t6ria ?aVlda.leg~latl.va,flull1mense se muitos, políticos pregam as vespel'.ls' laç::io das demais associações comel'- r :;':05 públicos f~der::l:s, cstaduais e
concecte :: um. clda~ao ~de outro Es- das eleiç?~s e. não, c!1mprem' d~~o.l'" i cials ,do Estado. qye .se dirigiram 'lO I m:micipais,e consllmidore:;" o ,jueve?,1,
tado. O, ,flumineu_es mterpretaram E ag01.a, Sr, Plesldente, en_q~alli.ol ComercIO e a Indl1st,'la 110 :ientldo de I c:ms:;:1:!o :;(l'aves prcJUlzos a econornl'a
bem. os sentunentos dos brasll,eiros. o. Sr. Jauio Quadros assume o go- I sonegar os impostos até o próximo nacionnl.

~os, SI', Presidente, Até"rhà3: allOUenC~ vemo E;' se tranca em ,se~e, pOltas ria I govêrno. " , [39) A prcsmte Comiss50 rieverá
J.en.po, confrontávamos geO" flde ml formaçao, ,do seu MlnlsteI1? ,e dos I No setor de enerp'm eletnca ilada ' c:m"CH'."e de 5 lcin"o) Se~hor's par-
'te com a sede do DlstrltoFe era, seus auxlhares dlre.tos, aqUl fora, de d 't· bt ~ , , I"' I' "'.", • u, "

; Lá não poderei estar no,dla de ama-qu nd em vez tran cende qualqu"'1 .eposuvo ,o eve a pop.! ~_ao Jabo- I lamcn,ares, '
nhá, de vez que tenho compr.omisso S1n~onf'a 'ou qu:iJquer ~omeque Vlr;~ ,1'losa e honra~ ,,' ,dac!t\e~~ " t:.tr.:JJ~ i 4):.0,P!'3.:;'o, d~ ~l:~'ar;o da ,Jl'esentc
com a bancada do meti Plll'tido ae per- ocupai' uma função adminlstl'ativa ,10 ImUI~ pelo COnt;~.IO, _ A ,,:i..L"ú J~), Cm~n osp_do\ era ser ae 120 <cento e
manecer nesta -Capital até o dia 30. seu "ovê~no ,ifat.os ,relata , reu,oces,c I!0 .tspeo,ovm,c dIa")', _
~tre~anto, no dia: 31 ficarei em Bra- Estamôs ádmirados de que todos: cnerglCo desde o m:l1o,', POf:O eXl~O,'- i5:!'" 9onll~sap poderá dispor pai'';
llilla sm;.plesmente para comparec~r ao 05 dias os jornais estão a i::Jformar I tad~~ de caf~, do ~~nclo ate QS m:l- i a ~.'CCtlç;,.~ do, seus t',aba1hos, de ate
~eroporto, a fim :de apresentar mmh8.'l que S, Ex. terá na cOl11posição do i l1lClplOS 111:l1S mdus,rlalizados ,,:ll1 nao Gr" 2{)O,O~O,CO <dllzenLos mIl cruzel-:
despedidas ao PIesidenteJuscellno seu' ministél'io o'Mal'echal Oditio De-' se falando das classes rur::t:s que, ros). .
Kubitschek. Rumarel, em seguida, nvs' Agora. pel'nuntaria': onele esta I nunca foram lembradas, ' I NC3ies têrmos aguardamos o despa-
para a minha terra, porqu~ os eufá- o- Únião Democ;ática N::cicnal? I Entl'e 05 responsáveis pelo <.Ofri· í cllo àe V,Ex~.-
J:i~,os. da viU\ria se atropelam. aqui. "o Sr. Maia Neto - Diga·se de pa;:;- !'mento da nossa g~11te, daquele.·i!lc?'O ! .' Sal'! rias S~"s6es, em 24 de j:tl1e\ro
Amda ho,ie. estranhava eu -:. e ttve de sa"'cm que o Marechal Odilio Den)'s do nosso F'Iis, quero destacar com, de· 1961. - ",laia Netto, AbeZ Ra
conter minha estra.f!,heza, deIXando ~e é 110mem digno e honrado que, mere-l alta. relev~ncia.2. atual conccs3ÍQ?á~i;\! j'1e!, Osmar CU11-n,a. (seg~em-se 149
levantar, u.''Ila questao _de, ordem, po.- ce o nosso respeito, I de forneclmen,o de ene1'g:a el8trlciI, nssmatums,em:Jul'a o numero regi_
q_ue .se, tratava de sessao ~C? Congr~ssoo SE A.":.MAJ.'\DO CARN~rRO _, Que a famigerada' Ckt, P,'c.cla c;3 Ele- !I\entalcxigidil seja apenas ele lQ!'I
Nac,lOnal - que o. Sr, .Fill,nto M~Jler Justamente Sr Deputado· é"'pôr isso I' tricidacle, entidade sufGcadora do de,! deputados', '
pedIsse que. a,s qu.atl'O pl'lm~~ras filen'as oue n6sdô .PW:tldo SociaÍ ~mocr:i- .senvolvimento e progresso ,de l1ma ,I Constatei, S1', Presidente,que o
dêst~dllàenar~ fosse: d~"l~~dat aos t1co nós da Maioria que sempre te- j'tI.\sta e rica região, a.tingindo vários Confrco'o cnse!::l pelos esclar3cimen
~~~l a a~~inoso~~e [~te r":ciifo ein;i conhecemos todos êsses méritosnD Imunicipios con;o de ~o!1:a Grossa, Itos àell'regularidades tão escorcuan-

s St· , . N ; -al ~ _Marechal Denys e n!i.o procuramus ,m:uor parque _"?dustnal do Estado, tes , ' . '
~~;r!?~r a o Congre_so ac.on .eu, d~ ,maneiTa algun}::t qualqu~r ,~ubte;'- I centro ,~~o-eC\)nOmICO ll1.a~c2.dame!ltcI DeseJO, 2.proveltar.a op.?rtll~i#de

A 11ora, SI'S. Députados, é do sol que fuglO para .most.ra·l~ à opml~O pu- pr,lVi!-e~l~aa'''o~lem de varlOs outr031 para .~;,flgll·_ ~~ ,apelo des,a, tl~lN~a
::1asce, Mas eu que, 110 fundo, do ponto bllca, é que nos admiramos, SI. ~::- munlclp,_OS~l~.nh~S. • "ao dlQ " V

i
P_e,.nen,e da Comlssao ue.

de vista partidário, nutro algumas má.- sidente.e ,51'S. D~putados, de !\. T!m~o ..SugerI ~ m:::1usao nesta ela, P:~~a Orçamen.o que faça fu?c~onar a. se
goas pol1ticas em ,relacào ao ,Preside-.o.- Democratl~a Na~lonal, no plenano ao de ~letrlcldadeem_ um dos ,ltens t.BsteI gunda parte destJ~ CO'nlssap que é a
te da República, penso que S. EX~ não v:elho !,,~laClo. Tl1:adent~s, ter comba- r pedido, de Co~mssao Pa!'lan:ent,ar àe I sua ~ompl~ment:l:ça?, ou s~Ja, "PiSCa
desmereceu de nossa confiança e a tido val'las leIS, ll1ClUSI'le, aquela que jInquento; a, fun de que pnmelro se' llzaçao Fll1ancelJ"a, a fun. de que
única homenagem coneta,' dig-na que· dav::L() titUl,? de, Marechal na atr,~ ponha têrmo ·ao.s ;abusas e arragâncias e~itemos o prosseguin,:~nto d~ Comis
lhe .posso fazer é exatamente compa- ao .atual. M,IDiStlO d~ ,Guerra. Val "de: tal companhIa e, ~n1 segundo, para sges parlamclltal"e~ de lUc!uérlto, espe
reeer a seu embarque dando 'uma de- nossa prlmelra surpr~s::: em rebçao que se esclareçam duvidas com rela- clalmente a sen ~lilança desta que en
monstração inequivocá de que também ao Govi!rno do Sr. Jãmo Quadros, e'l ção' à verdadeira situação das 1.'es(1on, caminho às mãos de, V. Ex~ ,Sr .. Pre-,
"ei fazer justiça, . a9ui est,are,mos para tecer (,omentá- sabilidades desta concessionária, uma sidante, decl9.rando ainda que 11enhum

O Sr. Armando Car'lleiro - V. Ex~ rIOS, prmclpahnente neste momento vez constatado ,prommciaU1ento de ipropósito me anima, se n§,oaquéle da
sabe que en,tre os melhores correliglo'- em que." a UDN~se acomoda, na for- que a, dota"ç,Eo d,esti!1.ad:l pelo co,n:;;rcs-I vigilância aos i,nt~rêsses POPuhl'es,'
nários que o pSD po;;:;ui está, o Semi- mação, do Ministério do SI'. Jinio, so através do Fundo Fêderalde Ele- (Muito bem;'. muito bem).
dor Fllinto MüJler enquadrado. S. E~' Quadros. . ', I tri!icaQáo" para desaprOprl:lçãc 2 am- . ' ' ,..
nâo n~g.ará ~ tradiçõ~s .deconvicçao :tste ,nosso primeiro alerta a amos. Ipliaç'Lo... d lf3 obras para o f~r:l~Gjmc!n- i 'N~~rc::~,o ~~cujf;~ ~?I} S\,;~!~za
partidana ,a ~sse Par~ldo que perde.u, tra dá posiçát> que tomaremos emre~ Ito t!e' energia elelrica, na ol'dem deI ~ C t " de:" Y ,- I} ,'. _o" ,e.
ma~ ascenael'a e~ 1960. Portanto, nao laçá.o. ao futuro govêrno que se., im-!450 milhõ,es, de oruzeiros niio ;e,ia ~,u- 8[J"~~io,, .~cz ,: a caae,:rd~ pre-
d
es ta fazef,ldo o Jogo do sol, que acaba taiará a 31, de janeiro, , (Muito bem.) ficiente, para se levar. n cabo o. ato Sé;giO aM~~all~ãfscUl~~ c;1i!:Sr~:
e nasceI..,. constRnte da lei de melos'da Umao, , dente.' ,
O sa VASCONCELLOS 'l'ORRES O SR. MAIA NETO. _ Quero dizer que do n1eu pensamen11

_ ono~re cOlegâ tejll razão. O Se- (L,êO seguinte discurs~ - Sr., to, ao propor a destinação do referido V - O SR.PRESlDENTE:.
nhor Filmtor,.rülleréhomem que est~ E'resldente, ,os desmandos propoIclO- recurso, tmha e t~nho "em_ mente qu~ i Está findc.a leitura do expêdiente~
sob a influênCIa do protocolo., Bem, sel nados, pelos ,ll'ovel'l1o~comseus man- <:l yal?r da" desapr~Pl_açao (laqu~R, Tem a ))alaV1'a o Sr, PedrQ Vidi-
qu"para S, Ex~ vestir'casaca com datos a ·expltarem. sao de ,causal' es- empresa deIxe um sa,da, para ;,mpIJa-)nn.1 r2i':I .Uma cOmu!licaç'io '.,
condecorações é grande sacrifício, por- tarreciJ<lento, '. espe_cialmente nos go-' ção das obras, de Un11Ilontante' ele-I' O" - , • , ~ , • ,

que w,p ~omemsimples,. Ent~t1ll1t?; vernos 'estaduais e, especificamen?!, v~do, uma v!'z que as instalações das O SR, PEDRO VIDIGAL:
~, Ex, ,a,ende_ aos apelos do Ministe- no' meu Parap~'i, onde os, aJ:usos sao redes dlstnbU1doras com todo o seu (Lê, o seguinte discurso')
::-10 das RelaQoe~. Exteriores e V. ,Ex~ u~a (l~nstante.de pre0!lupaçao adml-m.at"erlaJ, são indenizadas, pelo c.en-/i ' "
me dá oportumaade pa~~ fazer ,lus- mstratlva, 5ltmidores, logo, o povo não pode pa- - I _
tl~a 80 /?l', Senador Fümto Müller, Atinge mesmo Srs, Deputados,. a 'tal' duas vezes pelo que já pagou,', Sr Pr 'd t S ~ .'
:t'lce-Preslq~te do Senad? '. ordem ,da calamidade púb1ioa,ehe~ ,Caso contrário, vamos avaliar tarnc De' Gmesho';, ~ rs-.' Deput~do!.

Compartuho de sua opmiao. "Mas .gando-se a comprometer as tinan,ças 'bémo prejuízo oausado à popula~ão d' _ "b c de btom coraçao e,
destinar as "'uatro n"imelras fileiras ., ~ '. .. . , d " 'I e coraçuo om, oon acerto ii"'o'
, 'd dO' é', ,...., do· próximo "'ovêmo n.a ordem dos '25, ·conseqüente da Í,alta, e cumpnmen. tO"'1 antigo intitulado "D~,vid"perse'gul'do'~"aos conVi a os a mesma,colSa que b - '" d " , contratual pOI' par"e do·t" l'n"ensl'vel' " ,(li' D t d " S d q a. 80 ' Ilhoes ' e cruzeiros, paraum"t l 'L". ~ .~ que por ser dono do tesouro e di p
n;eái:a:l ni~Ut~r~g,l~ga~ ores ue àrrec!!oclação a.nual del0a 12,biJ1.lõ,es: emprêsa qu~ tant() cOll~orre~para.o da~,rendasreaistlnhatrêsam;~o;r

, , O 81 i ,Aloysio N,.0,7lO _ .~.dó..para as, ' O com,prometlmentodêste g,o,\Terno" sU.bd,esenv,oIVlf?1,en,~o, vcr,!am,.os, en,tao~"l, D,êsres três" d.c;g P,os,s,:u.ia,m.o, m,elhor'1)'1I1erlas. . 'para com o próximo; se acentua des-· quóe as indemzaçoes é mdustria, c~ lugnf na ,S'Ja benevOlencla ena sua;
, O SR; VASCONCELLOS, 'l'ORR.E5 de a excessiva elevação de nomea- m.rcioe povo em geral, não teria i.- beneflcêncla. Com ,!lmbos, despendid,
'.". E' possfve1. EU não irei porque vou ç6es qUe atingiu ,nestes últlmos,meses mltes, " , ~ coro. mais largamaoj' os seus _afetos,
)qisputar meu lugar aqui aguardando ao ,absurdo de: aproximadamente 2081's. Deputados"pedilnosaconstt-'\e a. suafazencla. ," .'
~l!pena.s a. hora de comparecer. ao em- ml1novosfunclonários,paratódas tuição decomlssãode,inquêrito,res- '" Sucedeu logo, "qUetomando-lhé'

f
,l',arque ,dO,. Pr.,esi,d,ent.eJUSeell,no R.Ubll:s~· aa fim.çlie,9, ,até R pretens,,aalienaçâo .t1'ita., ape,na.s '&,' d.O,is. itens", pelo simples Ico,ntas, ,f,iCO\l":,•.J3.I,Cançad, J, em tnmarih:1.,:".:
,chel:. Não vou ao Palaclo do' Planalto de, bens da. fazenda'estadue,l sem' a motivo: se avaliarmos o ,quanto ljlg-soma" de dl11l'J'.!.roq1J,e' n1iq' chegav'~'"
n~m_a~ ';A!yg~a~ J'.2!9.~~~,en1lodaev!~ auttlrlzàcão 1el:lI1.'Y- ''':.E1j'12~ cinco anos d,p desmaIlol:l.QS',,~~_i\.:.satJsfazê:lQn~a'atazenctiull1e.Dos~

..-
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maior e verdadeiro amígo, conforme o seguindo-se o Executivo e o Judjciá.
pensamento dos antigos: Quo plus d:e- rio. Realmente, no regime democrá
aerts, magis hoc tibi [iat amicus. tíeo, o nosso é o maís alto e expressivo
Mas, o que éie semeou 110 meio de nos Feder, Tanto que éo Legislativo que
nem sempre produziu a saíra. espe- dá posse ao agente do Poder ExeeutivCl
rada, da República. .

O Sr. Celso Brant -_ Recordo pe- De fato, Sr., Deputado, não com-
quena quadra da antorln de um poeta preendo como oPresidente do Senado
mineiro, q~e vem em auxilio de V. Sr. FilintoMüllel', possa. desconsiderar'
Ex~, em. se" brilhante e formoso dís- os i;llembros elo congresso, pnvan
curso, Disse o poeta Soares da Cunha: c~·os da lugar de. primazia a que tem
"AmigOS são todos êles, I como aves direito e de que não podem abrir mão,
de a'rribação. I Se faz bom tempo eles para que..as suascadeíeas, neste Pie.
vêm, I se faz mau tempo êles vão"... náriCl,_sejam ocupadas por aqueles que

O SR; PEDRO VIDIG.AL _ Milito não vão ser empossados em cargo
abrigado a V. Ex~, pela oportunidade algum no dia 31 de janeiro,
que me oferece de wi'lficar a coiuci- O Congresso Nacional, renderá ao
dêncía de pensamento contida -nesses Presidente eleita sua homenagem,
versos, com relação ao texto de meu #Dneluzindo~o à Mesa. presídencraa, ""
discurso. mais altó lugar de que ela dispõe, para

O SI'. Vasconcelos Tôrres- Estão .mpossá~lo no exercício do cargo .P"''ll
aparteando o nobre colega os que, o qual foi eleíro, Restará, porém, aos
como V. Ex~, o nobre Deputado Celso Deputa.dos Uma tornada de atitude de
Brant e eu tambsm, posso declará-Io, SUa parte. Recebamos os convidados
menos rreqüentaram o Palácio e rece- e ocupemos nossos 11.jS'ares habituais.
beram benesses governamentajs. V. porque não vamos abrir' mão dêsses
Ex~ está produztndn lapidar díscurso.; lugares que nos foram confla~os pelo

O Sr. Eloy Dutra _ Um libelo, povo e que não podemos del~l' nem
O Sr. Vasconcelos 7:õrres _ ... Ver. ceder, por .Umaquestão de cortesia

dadeirc 1ibelo, onÇa do nobre Deputado ou de cortesania aos que vão formar
Eloy Dutra, libelo irl'epreensivelmente o séquito prccessíonal do Presidente
elaborado, Porque outros teriam que eleito no dia da sua tomada de posse.
estar aqui agora, na 'estacada, apolan- Os que lhe querem formar o séquito
do o discurso de V, Ex~, Mas nós ou... que o aguardem do-lado de foradest:l
tros, que romos, não 'diria órfãos dos 'Casa e o acompanhem depois ao pa.
favores governamentais, mas que tl- láeiodo Planalto ou ao Palácio da
vemos atitude de independência nesta Alvorada,
Casa do CClngressl1, cl'1ticando o go- O Sr. Aarão Stelnbruclt - Entre os
vêrno quando o mereceu, estamos jus- convidados há - também Embalxado.
tamente estranhando qUe os agracia. res, nobre Deputado. - -
dos, aquêles que recebel'am vantagens Q-SR,PEDRO vIDIGAL - Mas
de tôdas as espécies, se Calem e fiquem não poclemos ceder nossos 'lugares 1\
aguardando, neste hori?llnte sem fim quem quer que seja.; O congresso '6
de Brasilla, que o novo sol nasça. para que empo.ssa; Q Presidente eleito. tle
saudá·lo. Deputado Pedro Vldlgal, sua é que deve estar presente. Os luga.
peça oratória é humana, digna,' corre. res não são muitos, e se todos nós
ta, com lances de grande emotlvidade. comparecermos, como devemos, então
(Apoiadas) • A mim, em particular, _ era Só o -tue faltava - os mem
estão causando profunda impressão. bros do Poder Legislativo de pé, mal
Tão logo desça V. Ex~ da trIbuna, acomodadCl6, para. dal' a posse ao Sr.
formulal'ei questão de ordem perante l'résldenteda RepUbllca,. porquenã~
o Presidente da Casa. Hoje, na sessão é~o ·sr. Fellnto Müller quem dará a
do Congl'eSSO Nacional, ouvI do. emi. pOsse: é o Congresso Nacional. atra
nente Senador Fllinto MUller que as 'Vés de· sua representaçã.o na Càm~ra
quatro primeiras fileiras .dêste plená. e no senado;
rio não deveriam ser ocupadas pelos O SI', Anísio Rocha. - Rogo a V.
congressistas e sim pelos convidados. Exa, que não desvie o seu belo e bri.
Num simples olhar, V. Ex" há. de ver lhante_ discurso, que tã.o exaltadamen.
qUe Isso impedlrl\,.o Congresso Nacio· te 'Vinha proferindo nes~a Cas&.
nal de estar reunido. Não quero ser (Apotados) •
injusto para com o Senador Filinto O Sr. Vasconcelos 'l'ôrres - Nã~
MUller: 5. Ex~ se acha. sob a pressão está sendo desviadoj está. dentro da
dêsse Ministério das Relações EJete. tese. ,
rloreS' que, Indevidamente. estabelece O Sr. Armando Carneiro _ O. Depu.
protocolo para nossas reuniões inter· ta.do Va.sconcelos Tôrres está quase
nas,-desejanclo, inoluslve, mandar em fazendo uma tespestade em capadA
nossa casa. Certos Deputados, como gua. Não podemos pOr em dÚVida ..
V. Ex") estarãa presentes à reunião fOi'mação partidária. do sena.4.or Fl
do congresso 'por. âever constitucional, Unto __ MUller. Mas, l'epresentando 1Io,
"l1.as, tão logo ela tel'mine,· camnRre. Presidência do Congl'esso NacionaJ,
cerão aO aeroporto, para as despedidas hoje pela. manhã S.:Exa. pedlu'aos
do Sr. Presidente. da República. Colo· Srs. Parlamentares quecolabora.sse.m,
carel hoje no programa tese nova: para que a cerimônia fósse de grau
perguntarei A Mesa. se é possivel que mais -- elevado, que sempre - os Srs.
pelos menos a Câ.mara dos Deputados Deputados e' senadores demonstral'atn
se faça representar oficialmente no à República nas .SULoS recepções. Sr.
Aeroporto de BraslUa dsepedindo-se D p t d - d d f I
do Sr. Juscelino Kubitschek de Ol!. e u a o,nao po emos, e arma a·
veira. Sr. Deputa\10 Pedl:o Vidigal, guma, colocar Os -Srs. Embaixadort, nas
que me perdoe o Senador "'1-lInto galerias. Não somos culpados peloMto

..., de quenl projetou esta Casa não ter
Müller. de quem vim a.ser amigo, a.go· feito tribunas de honra..
ra, depois de eleita· Deputado Federal, O Sr. Vasconcelos Tóil'es ~_ Isso' é
porque, quando ainda estudante, ful t is N- I I'
para o Cárcere da Vila.M1Utar, sendo ou ra. co a, "ao vamos por .sso coo•.
S.Ex" Chefe de Policia, Hoje, nós nos cal' os senadores e Deputados nas ga.
encontramos nos mesmos caminhos da lerias, '1
democracia. Mas não se compreende O Sr. Ãl'mmulo Carneiro .... Portal;:.
que, no recinto da Câmara dos Depu. to, ;não· acredito haja falta de lugar.
tadose cio Congresso Nacional, se dê De millha 'parte não pCldarel estar pre.
prioric1ade àqueles que vêm em bUsca sente. Já é um lugar vago. O Depu- •
de cargas. .de abraços, que não vão tado Vasconcelos Tôrres dls.se que as.
COmp8.l·tllhar dasolenldllde clvica. sem tará aquJsomeiltepara acompanhar o
embargo das nossas d1i'erenças part!. nosso querido Presidente Juscelino
dárl"~, que realizarão tão-SÕm~.nt.e O Kubitschek até o aeroporto. S. Exa.;,.
cumprImento do preceito constltuclo. ~ntão,' também não estará pres.ente,
nalda posse do Presidente e do Vice. Será outro lugl\r; Portanto, não vai ha.
PtE'.sldente_ eleitos. . . '{er fa,lta de.lugar ; ~ta.mos fazendo co.

O SR.. PEDRO vmrOAL - Com. mo dl.5se. tempetade num copo dágulh
'Partilho do protesto de V. Ex~ c aqui O SR.. PEDRO VIDIGAL ~ contl;'.
p.stou para secundá..lo. ~ . nuo o discurso que vWla pronunclan..

Conquanto ll.armÕni~s e Indepen- do; Sr. Pre.sldénte, de cr.ltlca aos fal..
dentes entre si, a Constlwlçllo. ao sI. SOB amigos do presidente. .
t,uar os tr~s podêres M seu tell:to, C~ A. estaaItul'a de'nOBSoSo 'trabalhOll
meç~tt aenumeraçll~pelo Legll!lat!:vo;-ParIa.melltar~& •. compr,sar v~ricaaOl.
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:. ":m. lebrando-se nesse apêrto dos mas em chegando o tempo frio do
015 amigos, e procurando o que ti· inverno, nos deixam as boas noites ou,
-a o primeiro lugar no seu. afeto para- melnorüízer, aos maus dias.

. a tivera na sua fazenda, lhe síg,· Na verdade, muitos amigas dà" Pre
rnlficou o apêrto em que se achava e sídente são como a sombra. que em
'li-necessidade que tínha, no momento, tempo nublada se não divisa e que sa
rda sua gratidão. Mas êste lhe ses- mente o acompanharam quando, para
rllondeU que tinha ínterêsses pm'tJcula. éíes.: foi brilhante o sol e tol alegre
rres a que acudir e que o não podia o céu do seu oovêrno, São como a
,'ajudar. eomln'a que acompanha o sal enquanI Então, recorreu ao segundo. E ex- to com luzímentcs brilha, porém logo
,perimentou a mesma dolorosa. e ines- o. cesamparn tanto que das ríquezas
';pel'ada correspondência. - de sem; -rai~;) o vê totalmente despe
I' Triste e .desconsolado se foi, pOl' [ado:
última apelação, ao terceiro de qLl" Lnim. sol obSC1LrU7n radiis illuminal
'menos fôra amigo e com menos ha- Crbem
.via despendido. E tleste de quem Est tnâiciâuu« itlius umor« comes
'menos fiava, pelo pouca que lhe ha- E' claro que não vamos chegar ao
via merecido, achou generoso reme- cúmulo da exigência, querenuo que
dio à. sua n,ecessidll:de. 11)uitos amigos do presidente, cama o
i Assun, pode venrícar seu passado -útú ou objetivo dessa amizade' não
engano e pôd<e posítívar que engana- olhassem as honras, nem as l'iquezas,
do vívía .quando dispUnha do prestí- nem o cem próprio.
gia da autorrdade no -fC.~tlglO ~o c~r- i'~as aoandoná-lo, agora, a essas in
go que ocupava e que vao havia Sido domáveis e furiosas rerasua U])N e
.0 afeto em tomar tais. MUgoS. demais, é ,Jassal' o iinlite extremo 'da.

\ Aos falsos amigos ele' dera tudo, covardia, (Muito bem).
e ao amigo verdadeíro apenas fj2e- Como são desprezíveis aquêles que,
ta um favO!', • " acabada a pl'opriedade do amigo, aca-

I Quem menos. fora at~l1dldO por êle, bam a sua amizade! ...
na sua necessídade nua lhe faltou. Muitos amigos do Presidente devem

'Os . outros, que em, tempo de bonan- esrar obrigando-o, nesta opol'tunldade
ça ~ de tirar proveitos somente fm'am a meditar sõbre aquêles versos dê
amlgos, -se transformaram em tratde- QW<:n1. os quais se refere à citada com
res, na hora ~m que tanto desejava pal'ação da amizade com a sombra:
~ê-IOS ao seu lado, Te. bona_splendet fortuna, sequun.
~ _ n _ tur lu/ttel
, ,~ , u~ te, dum lucet sal, sole't umora

i Permito-me ver, nas palavras que seçu; .
'acabam de sei: prcnuneladas.ro retra- .-
to mais ou menos fiel do que, du- O SR, VASCONCELOS TORRES -
rante este mês de i anell'o. o últllllO Lembra aquela fl'ase imortal na lite
do seu aovêl'no. aeonwceu como j'atura braSlleua:, "Como cheira mal
Presidente Jusceilno que não se cal:!' o cr:.dáver dos a~ll!l"0s!"
sou de beneficiar, até . com .favores O Sr. Perlro VUII!!ul - Registro com
p;nticulal'es, a deputados que puae- p~rticular agrado este seu aparte ao
tam . caprichoso. empenho, que poc- álscurso. l1:lel!qui fica incorporaco

'fiaram e que teimaram e se obstina- como contlnuaçao das idéias que ve.
lam em não dar número no tempo nho expendendo.
oportuno, para' o bom êXito de nossos _Amigos que, no conceito de Quintl..
_âl'duos trabalhos parlamentares , lil!-no, p~r causa dos lucros e dos ne.
, Nesta convoc~~o extraordin.iriu do gOCtossao amigos, "prOpter l'ecunlas
(:ongresso Nacional para ,votação de (.man}" e na pensamento de' Aristóte.
créditos especiais pela qUI!.! ele. tan,- les, sao amigos por causa do proveito
to' se interessava, alguns deputados, qu~, tiram do, próximo "qui sunt ob
que colheram os lllai- gostosos trutos 'Utllztatem amtCi". amigos segundo o
e'tiraram os maiores proveitos POJid tf.mpo,conforme o Ecleslastes, "se.
ticos e pessoais da generosidade dêle, cundum tempU8 8uun",els o que têm
aqui se primal'aID pela ausência des· SIdo muitos que se dizem amigos do
primorosa e deveras censurável. Presidente.
. J:;nquanto êsse escândalo acontecia,' Owem dizia que apenas entre mil se

muitos que não receberam cousa al,· acvava um verdadeiro ..a.migo, -assim
suma, ou pouca cousa receberam, cmno entre um exército de corvos se
aqui compal'eciam e permanecialu desco~reum vestido de branco' Milli.
numa comovedora solidariedade ao bus ,ex multis unus .Via: lides ainicua
Chefe, do Executivo, no mOl'l'.ento- em RIC albo corvo rarlar esse solet
que ele precisava-dela. Justamente Ate parece, que. ainda vigora aquêle
aquêles com os quais o Presidente pensamento que vigorava no tempo
menos despendera ou liberalizara US de Aristóteles segundo o qual, ai. a!IÚ.
beneficios, aqui se manifestavam mais :mde era defunta entre os mortais
Presentes numa encantadora assidui· . '
<lade às nossas sessões, .' .~ grande 'Virtude, dos verdadeiros
Esqueceram~se os benefiCiados, po- am,gos deve ser a constância

liticae pessoalmente. de que na tl'l· r!ã o~ que fazem da arnizáde mel"
bulação (l nos trabalhos é que se co- .:âl1cia, São mais amigos de quem lhes
nheca~ os verdadeiras amigos, co· paga mais ou melhor. Nêles. durará
mo dizia Owem: ,. . d. amizade o que durarem' as ganll.n.

llebus In adversts vera proban- elas.
da '{ides . - . _ _, .Cicero ·cUzI,a: E'nosso amigo quem

Re/Jusm'adver51s patlenila 'Vera uao é amigo do nosso, Me ipsum om.
prob~tur. .'. ,;e! oportet, 1lOn mea sí veri amicl /11..

Dlr-se-ia que êles, numa péssima .•1.1; ,sumus,.
cxiblção de mau gósto inqUl!.Jlficáve1, ~-~ca se deve fundl\r uma. amizade
bUsca,'am imitar. à perfeição. esca. nos interêsses da cobiça.
chol;J:i!llios das raposas qUe, conforme ....ôd ,In
atrstam os observadores, quando nos -,'" a coIhelta..é conforme a Sl!mell.-
pl:itos das mâes não acham mais lei. dura., '
te, então as mordem e maltratam. MuIto semeou o Presidente nO m.eio
Imitaram perfeitamente os mulas que, do. povo 'bfasileiro e, também. no meio
logo que se satisfazem ao peitadas dr nós. ::lenhol'es Deputados. <MUito
lfliirs, lhes dão coices, Que se empe- bem). .
nllál'am em se' parecerem comaquê- O que êle' semeou no' melo do !Wvo
les cães. que somente andam. com e brasileiro, promovendo o .bem comum
osso na. !lõea. enquanto sentemo que durtvel, na ordem material, na ordem
lhe tirp.r. Que i~aram as conchas Inte ectnal e na ordem espiritual, lhe

.. dI' mar que, com a lua cheia cresce, está I'el'mitlnclo farta· colheita. de
·"ecom a minguante minguam, Que aplausos e"de multiformes manifesta..
aplicaram engenho e arte para se c;ôes de gratldãa -que', Iguais, nunca. se
apresentarem em ,públicc, pareciclos 'Viram no munclo inteiro, em qualquer
cllmaqueJas. andorinhas que. segundo tempo. _ - " '

:conta ElIano. no Livro, I,de animal EiS porque, quando êle chega aotél·.
:cIP'~~.~J.no te:npo .alegre do verão nos, mino do seu ·mandato, lhe deve ser
"~'t.;:M já pelas portas; Já pelas .ja· muito agradável verltlcar que , às vê.

.l2elll$,'c!lnta~do_ e alegrando-se to~, ZM, aquêlç a quem-mais)le' ti! 3e fal
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J$-"~cêr~~ da sentença de Plutarco. se. V, Exa.. está' fazendo, no momento Jllrac)' Magalhães, aproxima~::-==I··~~e somente um Deus de e~c::
~gundo a qual na fortuna contrária é em que S. Exa., o presidente Jusceli· do SI'. Presidente da R0pública, sem : dería defendê-lo de um amlgofalso.
(que se conhece quão pouco sejam os no, está marcando os últimos días de criar para S. Exa. e para. os seus cor" I Muito triste esta advertência 1'.Il.
l.amigos verdadeíros: Adversa fortuna passagem 1)2.0 "uic.•.o <.W. ~epl.w"ca. relígíonártcs de meu Estado quaisquer . tiga:se dificultoso é viver -enue in1
,deelarat qucl1l~ rnultostuioeas amicos, Dc~'O confessar que no govêrno de S. problemas polltícos, sem me benencíar : míg os, costuma ser impossível viver
Iporque assim como a prosperidade é o :E;x~ nao ncin• ..,) um auxuiar ue com emprestlmos ou com qualque» no .meío de certos "amigos". (Muito
11111a11 mais.atrativo para. juntá-Ics, M- contínuo, m~ devo confessar tam- vantagei., pessotu, b,:np;'e Vi';;'H1UU o, bem; muito bem. Palmas, o oraàor:
rsinl o infortúnio é a pedra de cevar bel. qu.e a úníca promessa que Sua ínterêsses do povo de meu Estado, por iJ cumprimentado).
:mais fiel em dísünguí-los: secllndae Exa. nao cumpriu roí aquela feita da sntír, com essa convivência' para mim Durante o discurso' do Sr. pe-rres partmt, adversae probant. sacada da, prereítura do !neu muni- multo honrosa, a gr~ndeza do Presi- dro Vidigal, o Sr. Sérgio Mr.f]a-
(r Com;) é duro e muito para Sentir os clpio Iongínquoi-c- Marabá, no Esta- dente. Juscelmo Kubltschek, sua obra lhães, 10 Vice-Presidente, deixa
; amigos fingidos quando dêles como ver- do ~o Pará, Entl·eta.nto, antes que s. magníríca que, nesta hora, merece o a cadeira da presidência, que é
. dadeíros necessitamos: G"ave est tunC J!:xa. delxasse o governo, eu, n~ quall- meuagradeclmento como baiano e o ocupada pelo Sr. Neiva II-!r>reira
r'sentir! qui non sunt amici quemào dada de presidente ~a C~missao Pa.r- meu aplauso como brasileiro, Devo di- 29 Secretário. '
'I1micis opus est, (Plutal'co) ~ la.me~tar de Inquérlto sõbre _a. Vaio- zer a V. Exa. que, dentro do possí- .: "V •
\' E' verdade :.;ue êsse pesar é contra- nzaçao Econômica da Amazônla, re- vel, o Presiuente «a -""ci)"UI,C::l aJl(ÚOU O SR. PR",S!D",,sl'E:
: balançado pela total e conrortadora se- solví, no sábado llassado, tomar um o meu Estado. Eu o rep~'eesl1tJ em De acõrdo com a. indicação do Ií-
'lidat"iedade que o Presidente recebeu Jlpee ir até Belem •.sr, Deputad~, sua totalIdade,. pOIS que .101 ;:on.cedldo der do peD, designo o SI', Rachid
:de bons companaeírcs de tôdas.as no- conheci, antes do govel'll<,! do FI'CS1- a S. Exa,. o titulo ue cidadão naiano Mamed !)ara suplente, na Comissão
,. ras de Iuta muitos dêles como os nos- dente Kubitschek, a regiao do Vale pelos servlço,:; relevantes que prestou de Valorização Econômica da Ama
50S cOl'l'eli':ionários de S~rgipe, vítimas do 'l'ocanl.r.s e o an.o sertao go;al1o,l'u,~ e, se mais nao fêz pela Bahía, isso se zõnía,
do orestigig de que alzuns nossos adver- nem; tenho que Cl!ZCl' '1L1e se o nosso Ideve a um sistema de desiguardade O SR. VASCONCELOS Tô.RRES:
'sários l:ozaram à lIOmbra Protetora. do Presidente falhou, de fato l?-a premes- criado entre 0. Norte e o Sul que não
J,"alácio do G.ovêrno, . s!!' reíta ao meu Estado.. esta agora r~-II cabe ser analisado nesta oportunida- St",presidente, peço a palavra pela.
i, Nlo. é que o Presidente tenha des- dm;id? po;:que o Para, o Maranhao ce, V. E~a. ha de te,', notado que, ordem.
pl'estio'iado êsses nossos bons compa- ~ GOlas, pIlncapll!Jente ,?aszonas maIs! depcís de 3 de outubro, quando o can- O R
llheir~s. ':t:les f{)ram vitimas é de c -, Isoladas do BraSIl·, e~t~o hoje gratos! dídato do Sr. Juscelino .Kubitschek rcí S . PRESIDENTE:

.tos elementos que funcíonavam d.e- a S. ~x~. ~ela.maglllfJca obra, ql:!e .e Idel'l·ot~do,pal'a,..o candlaato,~...que In- . Tem a palav.l'a o .nobre .oepu~ado.
SCLstradal1l 'nte no Palácio do Catete a Belem Brasílla com a ponte SObl G Cm.Slvo cC.,."., ~" .•• ".__.L lo"" -' ~"-'
e posterio~~ente passaram a funcio- o :r~cantins. Sbme~te a aU~ácia, a lÜO Quad.J~o~,. d.epois,dessa dat~" estive ~ SR. VASCONCELOS 1'ORRES:
nar ::lO Palacio da; Alvorada, como ~e cO.I~cem e a e~erola d;) .Pl:sidentel munu Wil_. p----."'.- " ..". I?"'" "J ,_do \Para uma questão de ordem _
estivessem a serviço da. Oposição, a- Kub.tschek ;poderia concrehzar seme-I ':l_Sr: Kubitschek. !!: 'l~po~ de 31 de Sem rev.isdodo wador) - Sr. Pl'esi
gastando e desgostando e. até :revol- lhante emPleendi~el1t<J. . Janelro, tenha cer~eza v. E;m" de que ,dente, aesejo saber se o Presidellt5
.buda os que. tanto contl'ibuirar.: para DJ,;ilejo qUe V. E~a. me ~scrcYa en- aq'=IÍ me encolltr.alel entre. aqUQ."les _~ue .da Cat;1ara . dos Deputados!,,! ouvido
a eleição .de Juscellno e para susten- tre aqu.êles que ira? à placa ~ullllCa ~~.tamente nao. faltarao ao ,nc.so!pelo Mm.ster· J das Relações Ex~er!o
tal' nesta cãmal'a os projetos de sua no Estado ele Goias, sustentar s~a ,,1ande Presidente. (Palmas). res a respeit.l da programação da.
íJJ,lciativa. . candielatura. como prOVa· de .flratidao O .SR. PEDRO VLDIGAL - Na po:se do Exmo, Sr. Presidente Júnio'
i Como êstes maus elementos ren- do povo abandonado do serta,? gOla- qu,:,l~daqe :de mll1.elro, pessedlsta e cor_O Quaol'os.
dlam em sua.gavetas as "auiorlza~óes" no, em 1965. E se S. !'xa. se dIspuser, rellg;0J:lal'lo' ~ol1tlco do PreSIdente da! Desejo a.inda. cor.sultar, Sr. Presi
d p, d Ih· .. ' . iremos também ao :NoJte leval' sua Republlca,nao lmaglna V. Ella., no-; dente, s6brese a. de~isãc hoje. tom:t-

o - le~: ente.~ . es nao ~e!mJtIl!Jllli- bandeira para que retorne ao P;)del' bre Deputado Antônio Carlos Maga.- !da pelo '::enador Fi!lnto MUller. 'teve
'~;i~~"o OU!:ft~ll ~::'J~~",aa ate pro' ~m oeneflcio daquela região abando- lhães,.a alegria com qU~ incorporo ao: o .assencimento do Presldimte d~sta
. Q doei de. o. . nada. . . meu dlScurso o aparte Cie V. Exa. ICasa, c que é aquela. que' aln"'~ há
':. um o. a guns eputao?s consegm- O Sr. MedeÍl'Os Neto _ Estou ou- Falo1,l a Bahia,.pela sua Voz, porque pouco eucomttnicava soPlenárlõcie
~alll fazex com qUe elas fossem 1?OVl- v~ndo, com a deVIda e necessária aten- a SUlt voz,nesta Casa, não é sômente que, as qu.atro primeiras fileiras' d~
mentadas, era à custa de m.ult as e de çao, o magniflco discurso que VOSsa ao sua..E' a voz do Governador, o re- cadeIras deste. I'ecinto seriam deilti
.:re~et.ld: e écle vexa.~rasd supllcas. d L"a, profere, com .êsse teol' de elo- presentante máximo do pOV{) baiano Inadas aos convidados, o que na ver,.
I. OI ,\0' que, o en o demora a.- qu~ncla oe tjuelll I:lla para P=.·SuuCLlr na. comumdade brasileu'a. idade, impedirá que os Sl's. 'Congre••
ln.ente o resultado delas, os deputados e CDnvencer. Quero trazel' meu teste- O sr. Anisio Rocha - E' a. voz do'lsistas assistam. nos lugares que lhes
n.no saIam bem satis~eltos elo Palã- m\!Jho da obra 'que o Presidente Jus- O .SR. PEDRO VIDIGAL - Estou Icompete, à pOsse do novo prImeiro
CIO Presidencial e se julga.vam dispen- celino Kubitschek I'eallzara. em meu iuu.:I.aaor ali. 'Umão U;:mocrátlca Na- mandatário do Pais.
/l.ados de qualquer agradecimento. . Estado e qUllontem culminara com a' o;;)nal.. 81'. Presidente, quanto às duas pri
1. Realmente, perde muitos quilates o saudação da Lei n9 3.~ii7, que cria ai certo, Sr. Deputado, de que, em de- meiras, V. Ex~ poderá responder-me
merecimento do beneficio que· depois Universidade de Alagoas. Há dois anos tesa do l."r;:SlUeme Jl;SCeUno nao só- mais tarde, porque o eminente Depu.
!ie imp~rtunos rogos se concede, co- deternúnara S .Exa. que o Instituto mente ~e fará ouv1r aqui a 'partir do tadoRanieri Mazzilli não se encon
mo .sentm o Poeta:, . ". 'doAçúcar e do Alcol comegulsse pla- dia ;jl da Jal,e ••u, a ~Ua VOl. Soará trana Casa, êle que· tem sido tão

Da. !qcie .Iaeta, sme /aetitfa faciei n.ejar, levando-a. a têrmo, a const:ru- também neste recinto, através de sua: zeloso em defender as prerrogativâS
S~, 4iàerlS pertterem, meritumque çao da Distllaria Central de Rio. Lar- palavra, a voz do Governador Juraci de seus colegas, Mas eu , desejaria,
reto '. . go, que vai pI·odu:Jlf.' no Nordeste do Magalhães que, certamente,estará pronta resposta. pa~a o segulllt.e: Per-

. Como foi mal se;.Vldo poJltlcam~n- Pais 60 .mU litros' diários de Alcool nas praças dos. comicios .de Goiás, a' doe-me o Itamaratl,. que, ,em ma.téria
te o nOlSso pres1den:e, POl' alguns e~:- alfidro,Anexatl, usina encontra-se a lutar, ombro a ombro com osgóia- de protocolo. quer. deternunar o traj5
menta. qlle DO Palácio cuidaram mul- fábrioa de fertilizantes, qUe-beneficla-1 nos' que l1'âO elege 1'0 PresIdente para dos s,rs.Depl!.tados, 'l,ue1" exercer
to de selJj lnterêsBes politicos e par- rá tOda a. área de produção canavieira,: Senador da República. E quem sabe, uma, ~ltadura nao c0ll:1pa,ível com aa
ticUlal'es •. em vez de. se empenharem do meu Estado, completando assim Ivamos ter o Governadol' Juracl .Ma- tradlçoes da. viqa braslleira, 9uer a1)e-.
no sen~ido de serem prestigiados os aquela quota que. nos é atribuída pelai galhães,. em 1965, com V. Exa. ao ga~jl>~ a flgurinni°sd sdetrandgelros., im
que, na verdade, ampararam e defen,. Fosforita do Recife. Ademais devo seu lado com o brilho do seu talento pe n o que so e a es emocraticaa
deram. nesta Casa, o atual' GovêrnO, salientar o quanto o Sr•. PI.eSidente! e com a ímpetuosidade de sua juven- tenham cunl;o eminentemente popu,,:
n~ que diz respeito.. à. sua administra- da RepÚblic.a realizara .em ,pl'ol do tude .lutr1n.d.o de Nortll a Sul do ~e:~sf3~~e t~ra ~e s'~l'ig()m aposse. do

,çao; . ~rocesso de valorização ,e rei:luperação ~r,:!síl. pela.volt~ d.e Juscelino à. ·flre· Desejo sab~r ~~ o aitamaratl' não
. E bem verdade qUe no Paláoio d? Qa ~ona tributária do rIO da unidade· sldencla >ia Repubhca. poderá ser C1Uvido: trata-se de 'deU-
Govêl'no quase ninguém respira, MUI- naCIonal, na área de AlagOM. Conse- . IV.. beração da. Câmara _ se me erA
.~os ~piram.• Aspiram a ser mais do SUimos, por durante a vigência do SI'. Preslden\e, Srs, D~putados: vou possível ·reQuerêr a de~ignaçãos de
que'sao e até maIs .do que podem ser. sEul mandato ·presid.encial, a produ- deixar esta tl'lbuna, pois que o meu uma comissão .especial desta Casa

,opomo e~res elementos, êsses indivíduos .;a.o ;:lzico,la de ao mIl sacos para um .tempo e~tá. ternunando, ~as. gosta- para comparecer ao aeropol'to de
se mamfestaram falsos amigos do. mllhao, naquela longItudinal área que 1"ia de dIrigIr as minhasúltlmas pa- Bl'asilia, por ocasião do .emba.rquedo
Presidente, julgando-se dono dêle, antIgamente era reputada como sub- lavras, de.ste (liscurso ao Presidente Sr. Presidente Juscelino Kubi!.schek
n~onopolizando-o a.té impedindo-o de desenvolvida e hoje acresce ao. País Juscelmo, na. esperança de que s. para a Europa. . ..
um convlcio polftlco_,salutar com seus como realmente fator de prog'resso e Exa, as escut.e. Sr. Presidente. SI·S. O Sr. Anisio Rocha· - Lá estar!
lJons e dedicados amigos, que não per-· de ~ngl'andeoimento. ()utras tantasi Deputados. Nao serve para amigo tôda a população de Brnsllia.

-'tencem à fauna dos llsonJeidores pio- medldas menores poderia eu salientaI', qualquer que o pretende ser, mas aquê- O SR. VASCONCELOS TORRES 
l'es que os adversá.rios e que os rIllmi.· Deixo de fazê·lo, contudo, meu no- le que o 1?srece•. ' Não tenho qualquer. intuito político,
~OS'. bl'e .e llutre colega,porque diante de Na Jleiçao dos amIgos sinceros e e,. tenho certeza, também os adver-
'F' melhOr o inimigo qUe repreende fôrça maior, cessa a menor, verdadeir(.;5. c.mvém .imitar aquêle sáriosde" S, Ex~ apoiarão.: esta mi-
que'" amJgo que IlsonJela. ç ~ .. PRESI~ENTE: discreto alfaiate 'que, antes que cor-Inha inlciat,iva; Desejo ·uma comi,sâ.O

Os amigos lisonjeiros llão são amip,;ps. (SergIO .Magalhaes - .1~ ViCe). _ te o pano e o.U5~ met.er-lhe a. tesou- interpartldana se faça re.!lresentar· e
nlM, ininligos: Est tntmicus, ..a(1ulat:i' ~dvirto o nobre orador deque.dis-, ra, o mede nos .metros e aindll: aos t~stemunhe Mil;,tual Chefe do G<i
amicus. (Plutarco) põe àpena.s de cinco minutos pal'a ter-I p?-lmos e o. assmala com o glS. av~rno as exprel5,soes de sua" admira

, Mellior amigo não é aquêle que .afs,- minar a 'sua oração. .. .. f1m· de que ele depois se ajuste paraIç.ao, do seu apreço e, também, de sua.
ga. com o carinho da lisonja. Quase O SR.. PEDRO. VIDIGAL _ Grato o tert;lo ou para_o ve.s.tido. , slmpatla para. ~om.um. home!lLqu,;!,
.sempre é aouêle que tem a' coragem a V, Exa.- .... ' Asslll1c.~monao é Justo repudlar o se tem adversal'lOS, minugos nao pos
'>ie dizel' Verdades alnda que incõmo- pOU I) aparte ao .·nobre Depumdo amigo sem bastante causa, assim ni!.{) .sul•. porquQ......ealizou..grande cbra.ad-
das: Bonu.s al1liCus. nunquam e.rranti s.~ Antonio carlos._ Magalhã.es. . fi se.rã licito adnll.ti. ·10 com pouc.a pro- II mlnlstratJYa ness~.s .cln.co anos de 00-
j/lccomadat. . . O Sr, An~omaC!arla.·Magalhães- va, : vêrnao". a . . _ •

; No meío dos aduladores não seen- V. Exa. pronu~cla ,excelente cllscurso·, Ouça ainda o p-ezado Presidente dP_sse~ to~~iLns, da Ql;Iestão de o:~
~onbl'a li vel'dadeira amizade. FOi peno sobretudo multo oportll~o;Sómenon- t o que conta Máxilnôem um dos se~ m"e~osoro ú1ti~~n~~, ~iglri~~i;,~~~t:·
sando nêle.s que o desterrado Ovídlo ~a. e ~~ni'eutS aparteantteós lPar~ciPar.I·1ivrOlS: 'Antígono ofe~~cia aosdeus~,respondeSSé-".par.·aque cu ~Uclessefor
.escreveu êstes yersoo: essa 1" an e peça ora r a. . todo.~ OS ·elas, saeriflciClS ;lara .que ·0 mular Iigora v"rbalmente'eomoo
, Illucl amicitiac sanetum et venerabl/e é tSof' P~~O VIDIGAL - A nomA ,. livrassem de seus· falso~ amigo.s~ e faço, 6u po;' eso;lto,se llsSim . Vossa.

. . Romen a 10 a.... . _ Alexandl'e costumava dizer ao seu Excelência entender.reouerimento
1'.rosta! et tn. questu. pr.o meritrlce O .Sr. Antonto Carlos Magalhilcs -I criado Efestiam. llue ~llvrasse D.. eWl par.a q.lje a c.5.m ltrlt dos 'D.eP.. utad01l

, iacet. Sllltoser do meu dever apart~a-io de amigos fingldos,V1sto que ê1e.se preste, .~'(tra-It::>.maratl, e:<tra·MlJ1!s~··
. O sr, Armancfo Carneiro - $r, nest(l. hora. para dizer, que, ..em clecor. livraria dOIS inlmigOlS declarados,' pa- tério das. Relaçi'íe.· E'(teriOl'a5;'essa,

(DeputadO, em primeiro lugar, Qll meus,rência. da fUIlÇã.o que exercia e ainda recC!1d:>-l.he· que,. ifOzlnho.·b~s.tarla ~l'ova d~,aprê~o c:",e irá eondlz~r·.b!m/
l parabens pela lCllll'tadacara.clío Queexerco Junto a.o enllnentc Governador para s.. úefender U~ seus contr...rlOs, e c~m a. ,1Jgni::l~de c!s. C::t:!:tr:l, ~OS.S2· .
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Goiá:s:
Benec1ito .Vaz - PSO'

. ;Em!val Caiado - 'ODN' :'
~~_~N:o%.!.telro ""'n':B

E~:pedjto Machado - 1"SD.
Francisco Monte - PTB;
ozírís Pontes - PTB.
Leão Sampalo - ~N.

. Rio Grande .conorte:

,Jessé Freire - PSD,
Theodorico Bezerra - P,sD.

Paraiba:

, Deodoro de Mendonça _ PSP:
OceUo 'de Medeiros .:.... PSD.

Muranl1ã:o:

Olodomír Millct - PSp_
Henrique. La. Roque -PSP.
Noiva MOl'eint - PSP.

Piaul:

Laurentlno Pereira - 1'S:O.

Ceará:

Abel P.afael-.1'R.
Blas Fortes-PSD.
Celso Brant - PR;"
Esteves RQdl'igues,,- PRo
Feliclano ,Pena' -PR., ,/
José A1kmim --,PaI>.
Manoel, AlmeiCSa' -p6D.
Noguelr~deRezeride";Ph.
02aIiam Coelho.~ PSD.. '-'.

,PedroVl<i!gaI - PSD., '
,SantIago Dantas - PTB.
Tristão da Cunha. _ PRo '
mtimo de Cal"Vll1ho,":;;PS])~ 
Wa1~.PMIlÓS,..PR.

•
Jaccb Frantz ...... p1'B,
José Joffili - PSD.
,Pernambüw;

Alde SampaIo - UD~.

Andrada Lima Filho - PSD
Armando Monteiro ,.- PSD.
Arruda Câmarà - PDC. '
Barbosa Lima Sobrlllb.o. _ PSB,
Gileno Dé Caril - PSD;' ,
João oíeoras _ UDN.
José Lopes - PTB.
Lamartine Tál'ora.- PTB.
Milvernes Llma- PSD.
Nilo Coelho - PSD. •
Osvaldo Llma Filho .: PTB.

')souto Maior-PTB.

• Alagoas: •

Abrahão Moura. -cPSP.
Aloysio Nonô ..,.. PTB.
Axy Pitombo -.PTB.
Medeiros Neto ~ PSD
5c.uza Leão ~ PSP. '

Bahia:
Antônio Cal'l'os.Magalhaes ...; ODN.
Edgard Pereira' -PSD.
Fernando. Santanna..... pTB,;
HeUo Ramos - PRo

-1iiIdebrarteto deGóeS ~ PSD.
Miguel Calmon - PSD.
Oliveira ,Brito - 1'50.
Teódulo de Albuquerque ,- PR,

Espfrito Santo: - ..

"Dirceu Cardoso ":'PSD.
Napoleão !:,"Ontenelle ..:.. PSD,
Ramon Oliveira Netto - PT.a
Rubens Rangel- PTB.

Rio de Janeiro:
" -

Aarãb Stelnbruk - P'l'B
lüonso Celso -c' PSD. '
Brigido T!noco,- pSB.
Bocayuva Cunha - PTB
Domingos Velasco. - .PSB.
Jonas Bahiense - P'l'B. '

-Mário Tatnborlnaeguy'- PSD
,--PereIra Pinto ...:. tJDN,. •

SaturninoBr:l.ga __ PSD.'
VasconcelosTorres..;... PSD~" ,

Guanabara:

Benjamin Faráh.':'- PSP:
BrelJ<) da Silveira - PS:r:.,
Eloi Dutra -'-PTB,.' .'
L1cl0 Hauer - PTB.
NelsonCarnejxCl_ PSD,
strgloMagalhães --.PTB,
waldyr Simões ..;. 'PTB.

Minas Gerais:

:iV!ato Grosso:

Cm.-rêa da Costa -' UDN
J"'~mando Ribeiro. -, UD)t
Philadelpho Garcia - PSD

J:'araná:
ACCl1Jli Filho - PSD
Jorge de Lima - PTB
Mario Gomcs' - PSD
Miguel Bll.ffara - PTB

Santa Catarina:
Antônio Carlos -UDN
<;al'neIro Loyola - UDl'J
Celso Branco - UDN
'l-Vllmar Dias - PSD

:RIo Gl'ande do Sul:

Adylio Vian\ - :?TB
Coelho de Souza - PL
Croacy de Oliveira - PTB
Daniel Dipp - PTB
Daniel Faraco - PSD
Florlceno Paixão- P'I'B
Joaquim Duval - PSD
Lino Braun - PTJ3
Raymundo Chaves - PSD
Tarso Dutra - PSD
Theobaldo Neumann - PTB
Wilson Vargas

AC1'e:

José Guiomard -]:'1iP tI"'"
VI -- ORIiEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE:
A lista de presença acusa o COmpa·

reclmento de 1945rs. Deputados.
Vai-se proceder à votação da. ma

téria constante da Ordem do Dia.,

O SR. PRESIDENTE:

, Vou submeter a votos a ·seguinte re-
r cIaçãofína1. Já. impressa.
i Pro1~ 71.9 1.4l7-A-SO, que auto-

riza o Poder .Executivo a.. abrir,
pelo Ministério M ViaçãO e Obras
Públicas, .o cré4ito especiaZ, de
Cr$!. 239, 935,~í), para ind.enizar a
Prefeitura Municipal de Nova.
Cruz, Estado do lUa Grande do
Norte,. dczs despesas· com a assis
tência gs 'vitimas das sêcas .no
Nordeste.

O S~ PRE§,mENTE:

Os Sl'S. que aprovam queiiamfical'
com estão (l'~usa), .,'

.:: .,Aprovado.
Oap.. :M:ENEZES ..,CORTES, como

líder (PeZa Ordem) 'requer verificação
da votação . .'Ct

O SR.PRESIDENTE:
Vai-se proceder a' verificação.
Procedendo-se à. verificação, por

bancadas, reconhece-se terem votado
a favor 51 Srs. Deputados e cont;ra 1,
total 52, com o Presi,cjente 53.

OSR; PBESIDENTE:

Não .llánúmertl., Vai-se proceder à
chamada e conseqüente, votação . no·· ,
minaI. '

Os Srs.Deputados que votarem a
favor, responderão SIM e os, que, Vo
taremoontra' responderão NAO.

O SR. ARY.PITOMBO.49 Secretá
rio, ,procede à,- chamada nomlnaI:

O SR. PRESIDENTE:
Re~ponderalll~a chalÍlada :riom1nite

votaram lIa 51'S. Deputados, 'sendo
111 -SIm e ~ Núo.

Não,)1á.nümero,. Fica adiada aVO;'
tação.· . ' ' . '

.Votaram Sim os. 31's. Del?utadOl:.

Ajnazonas:

Arthux VirgíÍ.ici'-PTB.
JolicVeiga .-- PTB. '
Pereira da:SUva~PS:t;l.

Wilson CalmO~ -;pSD~,

Pará: ,

Armando caÍ'1:i~J:ró ,-PSI).
Armando c.orrêa~ PSO;

Sergipe:

Leite !';etó - PSD

Bahla:

,Antônio Carlos !~~a.ga!n';tes - UD'N
Ecigard 1'01'eil':I- PSD
Edvaldo FJêrcs - trDl"
HWo Cabal - PSD
Hélio R::unos - PR
Hildebrrmdo de Góes ,-' PSD
Miguel Calmon - PSD
Rcgls Pacheco _ PSD
'I'eédulo de Albuquerque - PR
Vasco Filho,.... UDN
Waldir Pires - PSD

Espirito Santo:

Dirceu Cardoso -.PSD
Napoleão Fontenelle :.- PSD
Ramon 'Oliveira Netto' - PTB
RubçllS Rangel - PTB

P.Jo de Janeiro:

Aarão SteinbrUk- PTB
Brígído TInoco - PSB
Boc3fUva Cunha, - PTB
Dom1ngos Velasco - PSB
Josá Pedrcso -.PSD
Mario Tamborideguy - psr
Moacir Azevedo - PSD
PerelraPinto _ UDN

,Saturnino .Braga '"-- PSD

Guanabara:

Adauto Cardoso - UDN
Gurgel do Amaral - Ps:!'
Hamilton Nogueira - 'ODN
Lycio Hauer _ PT'B
Nelson Carneiro -- PSD
Rubens Berardo - PTB
Waldyr Simões - PTB

Minas Gerais:

Luiz Bl'o1ll"C;lào - UD,N
F~i~l:D :.r..ernus- F,L

P~l·naml.iuco :

A1Je .,S::l.lnD::~a - UDN
.A_Tln311'io :\.':Dn~~jro - PSD
';~l.J.'l·u~a C{~m8.i·~t_~--:::::"" PDC
Gilel10 :Cé çarH - PSD
Jcs~ L"P'éS - PTE;

. Laruartinc Tavora - PTB
~.~ilvei-nes LÜ~1a - PSD .
Osvaldo Lim::. Piih" - PTB

BadaróJunior - PSD
Bias Fortes -'PSD

,Carlos do Lago - PSD
Ca.rlos Luz - PSP
Carlos Murila -PSD

Muito Celso Brant - PR'
, ; Celso Murta - PSD

- EstevesRodrigues -:?R
F,lliciauo Pena'- PR
Gabriel Passos - UDN
<Geraldo Vasconcellos";' 1'SD
Guilh~rmino de Dliveira -:'PSI:l
José· Alkmlm - PSD .
Manoel Almeida -1'SD
Nogueil'a de- Rezende - EE
Ovidio de Abreu ;.... PSD
Ozanan Coelho :.- PSD
Pedro Vidiga! -PSD
Pinheiro Chagas ~ PSD
Rondou pacheco - UDN
Santiago Dantas - PTB
Trismo da. Cunha '- PR
tJ1timo de Carval."lo - PSo

, 'OrleI Alvi.m - 1'SD
'Gustavo capanama.

S~o, Paulo:

ca..lnpos Vergal- Ps1'
Cunha Bueno ;... PSD
Derville Allegrett1 - P!1

.H~y Normaton' - PTN
Henrique" Turner - PSB
José Menck - PDC 
LaUro Cruz - UDN
MIguel LeuZzt-PSD
Paulo Lauro _ PSP
811va ;'i'rado - ;E'TN
Wald6 il~Pess~ - 1'SlS

"~~~f~$~t:~::??~,l;~~~ J'~:~~:~:~ f~;c~:.f~Y~ 1
b" ,', I" ' ll" ' I' ,,-,', ""m hTrd
c~;;;:,;'0;'-;' ;';;::" <.L2:;::~·'~~~;1l "1:;;'1
.:'~~il ~n.~:;J;~'::: :.~;\~~;-.ll.l:.~;~~~~~:::~lI.l:~i~~:~: )'
p~'~;'l l::)):~ o : cu U~V(;r, paraco:n o
pc.u /J~·l)oSLJCUÚ. .:

:::;: a qL1';S~;.:'..O d,~ ordem que f~~·.il..ulo
8, V. h·r·, nJ· l'':-;p'::'âJlr:a. ue que ].:':10
~'!.~...os o ururno .1[.c:n lJ0;;;.s::t ser p.'O':,j...
t~:rl:=::~.e J'e~po.:.)cij(1(). C,Iuito bem).

O se. r2~SSmEN':rr:;: I
Vic,,'<L !"olci,a - 3') Secretario' _I

R.:"p~"ci~'J~u t: q~2.::;L.v de crdern elel
V. Ex>.', d2·~'J d.i~Sl·~ quanto ao p;:~.

·!lle.ln.;- l:.(:"':1, qu.} ele será transmíudo
aD .d.::~S.d-:.;,l~~, ereuvo U:ll1ieri lVl:lzzilli j

tiw lo:~'o S. ,Ex:~. chegue à case.
'-:.u~l1 ~{} ai) s2gm.l~O item, relativo

.tz. c:;l8'd.:.~cic. ,dD casacas, nu solcnld;::dc
da- pCi:38 do novo Presidente da Re
puclica el., se limita aos membros da
Mes8..
·0 'm. VASCONCELOS TORRES 

Perdoe-me a interrupção, Sr, Presi
dente, o assunto relativo li casaca
está resolvido, Quish referir-me às
quatro fileiras da frente no recinto,

O' SR. PRESIDENTE:

O assunto relativo às quatro :filei
ras estava contido na consulta ini
eíal. Houve a respeito breve entendi
mento entre o Presidente da. Câmara.
e o do senaco. O resultado dêsse 8:1
rendimento, ,será revelado ao plená
rio oportunamente pelo Sr. Ranieri
Mazzilli.

Quanto à questão de indumentária,
ela é prev.sta apenas para OS mem
bros da' Mesa, . como jii. declareí.
Quer-me parecer que não. deve haver
exceção, I

.. Quanto à.proposta de V. Ex~,eJa
se enquadra 110 art.. 33, do Regimen-,!

'to, que diz: :
_~. "As oomtssõesiestemas, destí-
nad9.sarepresentar a Câmara

,nos •atos para que esta tenha sido
'convldnda,ou a que haja de.lls
Bistir e a que .não se aplicam as'
-d~mais normas dêSte CaDitJ'lo"
serão nomead::s pelo Presldente
por inlciativu própria, ou' n. re
querima11to de qualquer Depure-

,' ,do aprovado pela. Càmara, não
podendo ter composição superior
a ci.:J.co memb!'os'·. '.

Defiro, assim, o requerimento de
V. EX~, deixando ao Presidente P.a
nieri. Mazzilli a designação da comis
lão respectiva

O SJ', Vasconcelos 'Tõrres 
obrigado a V, Ex~, "

O SR.. PRESIDENTE:
Estã' findo o t~1PO dest!nadtl ao

llÀ-pediente.
V2.i-se passar à Ordem do Dia,
COmp:ll'eCem mais os Se..'1l1ores:

Nestor' ,Jost .
Alfredo Nasser
Mendes .Gonçalves
Antilnlo Boloy

Pare:
iEpí!c;o 'de Campos - \4JDN

Piauí:

LUstcsa. Sobrinho .:.... UDN
, Ceará:

'Adahil BaTreta - UDN
AIvaro Lins .:.-' PS?
Costa Lima - UDN ..

':Edilson-.\~elo 'hvúf1\ ,- troN
,.Expedito Mnch::do - PSD
,Fxancisco Monte - PTB
',Moreira da Rocha ~ PRo..

, :Ozirls Pontes - PTB '
\ iI.eão Sampn.lo - UDN

"'"mo Gral:llie do Norte:
,; "Tarclso .MáiB. - UDN

~:'~Para1ba :
;:;::Àbelarc!o Jurema - PSD
"tJlUldul Carneiro - PSD
":.~:Humberto tlucena -Psl'l
;:.':;'JàéoJ;· Frantz··- PTB
;?~~éJOffW,~PSD,
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Silo Paulo:
Campos Verga\ pSP.
Derville ,Allegl'etti -, PR.
:aary Normanton - P'l'N.

,MJguel Le.uzzi - PSD.
:Ne100n omegnl\ _ PTB.
Pan:a Lauro - PSP.
,Walclemar Pessoa - PSB.
\ Goiás:
'Alfredo Nasser - P8!'.

, ,AU!SlO Rocha - PSP.
BimeditoVaz - P6D.
,\Vl1:;-:Jler EsteEta - PSD.

",lato orcssc:
Rachid Mamed - P5D.

Paraná:
Antônio Baby,- PTB,

-.>\ccioli Filho '_c PSD:
Jorge de Lima - PTB.
Maia Neto - PTB.
Mario .Comes - P5D.
:rvUg'uei' Buffara - PTB.

Santa Catarina:

L~noirVa.rgas - PSD.
Osmar Cunha - P5D.
Wilmar Dias -PSD.

Rio Gra~de do Sul:

Amo Arnt - PRP.
ü'ouel' de Oliveira - PTB
Daniel Dípp - PTB.
Daniel Fal'aco - PSD.
Hermes. de .souaa ~ PTB.
Joaquim Duval- P5D.
1.ino Braun - PTB.
Paulo MillCal'one'''':-, PTB.
:R.aJ·mundo cnsves - PSD
Ruy RalllOs- PTB;
'I'heobaldo Neumann - PTB.
WilS-O!1. Vargas""; PTB.

,)lARIO DO CONGRESSO NACiONAL (Ser:50 1) Ja:l e;rc, de 1961
_,;:l

Acre: I
.Jose G.uiomal'd - PSD.

Rio Branco ;

Valél'io Magall:lães -, PSlJ.
:Vot:ll'a~l NAO csjsenncres,

Ceará:
Costa Llm3.
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Ceará:

Paraíba:

Adolfo Celltíl - PSD.
Carlos Jere:csati 2- P'rE.
Dias M~c:edo _ PSD.
ESlllet"ÍllO Arr~d'a - PSP.
F.uz:i1c:swi~:1l' Pessoa - PSD.
Paulo sarascte - omr,

Rio Grande do Norte:
Aluisio Alves - UON.
Clóvís Motta - ?TB.
Djalma ;,1a.-inl1o ..,. UDr-<.
Xavier Fernandes - ?SP.

Ermllli Sátiro - U'D~L
Joãu Agripino - U'D~.

Rm:lde Góes - PSP.
PllmBm01ICC}': .

Aderb~,\ J\Jl'€mi'\ - ?SD.
Bezerra Leite -·PTE.
Cléllo Lemos - PSU.
Dias Lins - UDN.
Etelvino Lins - PSD.
Joi\o C!ecifas - tION.
Jozué de Castro - PTB.

Alog:ls~

Aurélio Vianna -' .rSB;
Carlos Gcm~s .... UDN.
LulzCavalcante - PTN.

C'1:lVO Fontot\nt - ?s:D. 1eleva. li. contrlbUiç.ão flllÜ,' nCêil'.a .esta.-
Ol'tl.: :.lontciro - 1'5'1'. b::;ecida pela. Lei n" 3,039, de 20-12-
P:tchrco Chaves -P8D. 1956. Que concede contríbuicàc nnan-
1';:u!o de Ta:'so - 1'DC'. cerra ás empresas:le , transporte 1113-
Pe:'eit'aLoptf• ..;. VDN. reo, que explorem linhas dentro cio
EllYNovaes - PSB. PaIS, para nns de aparelhaciento de
Salvador Lcsacco - f'TB. material de vôo: tendo pareceres: dfo
Ut!Ss~S Gt\lmteies - PSO. Comissão. de ConstL,:lção eJustlç~
Yukshigue Tamura _ PSO. p':l;J, const.iCtlcionalidade: da Comissáo

,11~ '!'l'ansportes. Comltnica?õ~s e obras
Goiás: Públicas tavol'áveis; e. com suustitutí-

Mauro 1'eixeim - PSO. VOS, da;; Comlssõe.s deOl'ça~ncnto . e
:,ro.oo Grosso: :!;';sealizaçáo Financeira e ele Finan-

Saldanha Derzi ...:: UDN. ças Parecsres sõbre emendas de dís-
Wilson Fadul - PorE. cu,s"ãounica: da. COnllSS}O de cons

Lituiçáo e Justiça pela ce:1.'liicuciona-
Paraná: lldade das de ns, 2 - 8 - 9 -- JO

Jànlo"'\l~d:-os - PTS. - 11 12 e 13; .lela j\1~:d:ciri',',:le clt:, de
M~n!103 da Rocha - PRo n- ~ e, pela rejeição, das d~ ns, 1 _
N~y B,'aga - FDC. 3 - 5 .... G e 7; da Com:ssãode
Oliveira Franco. Tr-an.~portes. 00mUnicaçõss e Obras
O<.hcn Ma,der ....: UD~. Publicas f,,-vorável .s de ns ~; 4 (ex-
?lÜlic Sal'i3do - PRJ'. Ct'llOquanto ao parágra:c ú:-.ico) e 13.
Raf~e\ Rezenàe- PSD. com suoemenda e. coatràrro às cs ns.

1. S. parágraro único, da. ·é':llenda n"
Santa Catal'Íl1·:t: 4 -'5 - 6 ~ 7 - B - 9 _ 10 _ 11

Atilio Fontana - PSO: e 12; e. das Oomtssões de Q,'camcnto
Domel Andrade. e E'iscil-llzação .Financeira e, àe' Finan

ças favoraVeisã.s de ns. 2 e 4 e i"\
Rio mande do Sul: suoemenda da Comissão de Transpor,

César Prieto _ PTB. t~ à de n' "3 e pela l"ejej~,ão, das
Clóvis Pestana - 1"80. de )lS:. 1. 3. pará,n:aío único da de n-

• F2J'nando l"erl'arí ~ P1'B. 4 - :> - 6 - 7.,-. 8 - 9 - 10 _
Arnaldo Garcez - 1"SD. GiQ1'dano Alves _ ?'l'B. 11 e 12. Rela.tol'es: Srs. Hé:io '1Ibcha-
Leite Neto -' PSD. Temnsrani pe:·eira. _ PT13 do, Ham~J~On .Prado e Mário 'Gomes.
Seixas Doria UDN. Uní~lo Machado _ PTB. 7 - Votaçao"em cliscu.ssão única

Bahia: do Projeto de Decreto' Leg-islatlvo n;
'" _"'c,'e: 57-A. de 1981). Que ,aproVa ri Tratado

Alaim MePo 1''I'13; Ronri5nia:", que' estab~teceum:a zona de livl'e Co-
Aloysio de CaStra - E'SO. , • me~C10, flrmado pela Argentina, 131'11.-'
Alves de Macedo - O'DN', Aiaisio Ferreira - PTB.· - C~2). s:l; Chile, M2Xiço.Parag',iai Peru' e
Clemens Sampaio - PTl3.VU - O SR. PRESID:E:NTE- te- UrugUai (Tratado de Mo;tevidéu)'
Hp.neCjuln. D:llltas. .-anto a sessão designando para a' ~~;:- ~endo pa.rece~e.s 2f\'orávels d~s Comls:
Hélio Hacnado - PDC. _ traorclinál'ia notur~ja, às 21 he»'as e ~'J sôes de Rela~ões, 'Ext.erlores e de Fi.
Hermóg-enes Pl'Íncipe - P8n. nmutos3.s~;;...in.te: ~a."l9~s. Parecer da Comis<;ã~ de Cons-
João Mendes - UDN. ORDEM DO DIA tltUlcao. e Justiça contrárioã emen.
Lui,z: Viana - trDN. . . da de .dlscussão única. Rela,o:'es::.'\rs.
Manoel Novais -' PR. , Sessilo ele 21 de 1aneiro de 19ê1 CarneIro· de LoYOla.. Fr"n~~Monto.
Nestor Duarte - P!'. (~:t~a.or:iinária. Nctw:,la) 1'0 e ~.s\l"alclo Lima Filho.
Osvaldo Ribeiro - PSD. ,

Em <>1','lorida.d.e DJs~ussãoEspírito Santo: ' 8'
Votação ..... Discussso ú-'~ica, do pj'oJeto 09

,Bagtleirll Leal - UDN. 2.635, de 1961, qUe reorganiza o Qua-
,Nelson Mont.eiN - P"O. l' - Vota~áo, em õiscussão ú::icll· dro do Pessoal da Secretaria do Su-
'Oswaldo ZaneUo - PRP de emenda do Senado ao P,'ojet,ou" premo Tribunal Federal, e dá outras

R.io de Janeiro: 2. 728-Bde 1957, Que cria ,o Curso de prov~dêpc:as;tendo pareceres: 'da
Arqllitetura eUrbanlstr.ona. EScola de C;>mlSsa<f<le Orçamento,e F);~aJização

Eàilberto de castro - UDN. Engennaria da Universidade do Pa- Financeira favorável ao projeto com
Reli Ri!)eiro ..;.. PTB.-· ,anã.; t~nüo pareceres favoráveis das emend~ SUbStitutiVa. da tabda é. da
sala Brand - PSD. Comissões de ::'ducaçãoe Cultura e de _Comissaode Fmançà.s. p~la. aprovação
Tenório Cavalcanti - UDN. Orçamento e FiSCalização Fina.'lceira: do proJeto, da emenda. da Comissão

,R.elatores: 81'S. Manuel de Almeida e de Orç.aJ!lento, com emenda aditiva. à
Gtlanabara: Tarso Dutra.. prop<>slçao. _

Cardoso de Menezes -UDN. ~ 2 - votação, em dlscuss!io -úni~a. (pa Comissao de CQ:lstitu;çâo e
'Chagas FreItas' - ?SP. ' da emenda do senado ao l?:'ojeton. Justlça). _ '
Mârlo Martins - UDN. l'Sj'B, de ~955; quo cria 1'!0 Depa.;;ta- 9 - Discussão tínica..ào Projeto n~ ,
Maurício Joppert - UD~. menroNU;ClCnal ~e Estraoas de -"er- SS-A,de 1959, qUe eleva, á l'! cate O-
~endes de Moraes - 'PSP. to o s:r'~lço SOclald!l$ ,Estra,da:s .de ria os Tribunais da 6~ e 8~ Regiõesgda

Mí.'las Gerais:, Ferr~, ~endoparec,cres;favorávels Qas Jllstlça <)0 T!abalho, cria oito Juntas
C.omlssoes de LeglSlaçao Soeml e de' de C!0ncJJJaç3.a e Julgamentos na 6~

Bilac Pinto - UD~. F~na.'lças, Relatores: $1'1;. Oscar Cor- Ee~la9 e autoriza o Po<1el' E):ecu!ivo
José Raimunélo - PTE.rea e: Baptl.st.a l'ULm~s. _ " a abrIr ao Poder Julliciário- Justi.
:Mãrio Palmério -. PTB, 3.- Vota~ao, e dlscuSsaO LUllCa, do ça _do. Traballlo - "réditos especiais
Maurício de Anclrade p:sn. ProJeto n°. 1.138, da, 1959. que incor- atea'lmpl}rtãnda de Cr$ ..
Milton Reis ..:.. P'l'B. pora à Un;yersi,dade do Paraná à. ES- CrS 1:7.331.584,00. para atender ás
Oscar C~réa - trDN. C?l~ :supel'Jor de Agri~;--ltura e Vete- dec.otrentes ~eSjle5as;,tentlo !lare~e.
Paulo FTelre - PSP. rmana do P<J.raná e aa outru provi- res. da COmlssao de Constituiçáo' e
Peàro AJeixo - UDN. dências. " J~stiSa com substitutivo. e da' CO-
Walte::- P.theide - PTB. 4:.- :Votação. em diScussão.· úl'Úca. n;tlSS!,O de Financas com. ememiz. suils-

do P1:l>leto n" 3íl2~A, 'de' 1909, que os- tltutlva ao mesmo.
São Paulo: tenàe 'aos piJ{tos de aeronaves mer- Relatores: 151'5. Oliveira Erlto e

Aftfmio de Oliveira '- PSB. cantes nacionais a regalia concedida Clelio Lemos.
Amaral FurJan - POSO. pelo art.. 295 da qó:l.igO ~e,P1:ocessó .10 -- Discussão únl~a do ?!'oJeto n~'-
AntônIo Feliciano - PW. penal, que trata ae prisao especial; 917-A, de 1959. qUe con~e'dea pensão
Arnaldo Centeira-';'" ?S?, tendo. parecer. unâ?ime da COJ!lissão eslleci?r de' .91'$ 3,600,00 ao servido!'--
Batista Ramos - PTB. de CO:lStltulçao, pe,a ,a~rovsçao do Franelsco Tel:ceir>l. Dantas, em virtu.
Carmelo D'Agostino_ - PElO. ,proJe~. Rela;,tor: Sr..Joao _Me!1des. de de haver sldo aCIdentado em servi~
Can'alho Sollrmho _ PSP. 5 - ,v0taçaa,enJ dlscussao un(ca. Ço na Base Naval,ç1e Natal;telldo pa.
Dagoberto Sal1es - PSl? (31 de ja- do ProJeto n' 4. 280-A, de 1959. que receres: pela. constitucionalidade' dn

neiro de 1961).· aut~riza a. União a. eonsttitulr uma. Comissão de. C?nstltuição e JusiJça'j'
Ferreira Martins -. PSP. SOCiedade. de E~nomla Mlsta, por ações, e .com SUbStltUtlVO, da ComIssáo de
Franco Montaro -, POO. que se o.enonu.na.rã. S!.Clel'úrgica. de E'inanças, ")
Geraldo de. Carvalho - PDC.· Santa Catar1na~.A, (SIDESÇ). e dá RelatOres: Srs. Arruda. Câma.ra. e
Gualb~rto Moreira. - P'I'N. outras pl'o'lidên:llaSj tendo pareceres: Jayme ~a\Íjo. ...... . , '
IiamI1ton Prado ..... PTN. peja ~OllStltuQfonalldade da. ColI!1Ssão 11 ~ Discussão única do Pl:ojefo n?
Herbert Levy - troN., de Oonstitulção e Justiça' J)ela. aprova.- ~.634, de 1961, que con<!ede' aos "er-
Hugo Borghl ~PRT,. titutivo da COnUssão de Eeonomía. e vidores em atividade c' inativos ~daà
Ivete Vargas- PTE. com emenda do art. '1" do Projeto da Secretarias dos, Tribunais Re[:lon~
Jolio AbdaJa- 1'8D. COmiSsão de Finança..s. Rela.tores: Eleitorais o reajuste. de44% s6bre OS
LUiz Franc1sco - PQ. Srs. Croacy de Oliveira, Munhozl da vencim.entes atuais, e,dá outras"pra-
Ma.i-a LeUo - PSP.' Roeha e Aroldo Ca.rvalho. " vtdêncfas: tendo p!lJ'eceres tavoravem
.!.f4.rJl~ ....P51". .'. . 6 - V.cta.ção emdJ.Icussão'l\lliea, das Comlss6es deOr~amento'e:PfI'·
'Menoti tlel PI~chia -m,Ao P1'o'etoJ)° 1.il9-B, . -~e :1S60,QUe caJizaQáo. Financeira e do i'ina.nçll4.

:tn~:ldado nubües.r nara poszeríor de
e~i~O til! n1n:~,';a ~j:l$ a.é llD.jO aqué
le ór~:i() téC;l:ZO náo d:u SUal)ala·

~"':'~,~úJ!'e a p;'uJ~~O ap~'eSêz;ta~o pela
c~::::,-5(.O de inql121'ito CDllstltu:da POl'
:!n:::~~tiv=t n-sa. E a cada ano repe
te:"1-,e as queixas eas recta:·"S.rões..

E:J~cnd(}, Sr. P,'es:de:1te. que o
I:\~'c,;' p:c;,lema que a aômmzstra
~~o :;>ó0EC:l b:':ldl~im enfrenta resí
d~ íus.amente na fa!tade um órgão
coe1 pode:'es su~jcientes para eqüa.
cícnar e resolver o problema nas suas
{i:lte~~as fases. desde a ·p:c,dução até
a c');t"lerc;aJizaoáo. Não deve ser es
(i"e~~d3 o setor d:L ímportaçâo do,
1:'í".O estranc;eiro que ano a anti au
:l"?:J'a em quant.ldade, dada a pro
civa cada vez-maior do. con3umt
à::é' e abmE'!1tá.!/el díminuíção da
Jl;o:1u~ão do trigo nacional. I
.-Aln:h ago~'a, com data de 5 de ia

:n~jI'o do corrente ano, recebi cópias
~os c~0)8djm:es que o ~ind:cato da \
:'ndúst:::a do Estnào de Santa Cata
r.na enviou ao sr. :'-ilinjst~o da Agri
c'ljr,ura sóore as dWculdades da in
ó't5tria mcaaeíra com a, safra 1959
Ir:' ~·.1~ro incorpor3r êsses dois ex
))::Fmtcs ao meu díscurso para' que
a, C8~" dêles tome conhecimento.

NJe]o portanto, para a Comissão
1"0 .Jui'tip.a no sent\õo de. que dê :lU
('~q1C:lto' ao projeto 'elaborado peja
C'}r.issão Pii~lame!lta~' de Inquérito
t5b~e o prob!"ma do tt'igo llrasilelro,
r.() oua! se cria a ComissEo Nacional
1'0 . 1'.io;o ól"!,ã o capaz de. em b:ues
it:nicas resolver o ma;;no pro1Jle
ma. ()'y[uito bem).

:·'(~ão have:ldo o Sr .. D2;:mtado Al,
t;;n:o Carlas lido os doc'lmentos a
q,b=. S~ ~efe:'lu, sua pub1icação :;e:-á
con>:à~~ada na forma reg:lllental).

'O SR. PRESIDENTE:
E:;~otada a hora, vou levantar a

pêssão. '

,;. PESPACHO AS CO:-1:!SSóES

.i: Profeto n9 1.3%-A - 1959. que
uutorizao Poder Executivo a

.I: abrir, pela M i1l.istério da A!J1iCl>I
;1: tura _ Departamento - Nacional

;:01 da Proclucilo V cgetal P crédito es
j)f pecial de'um milhão quatrocen
I' tos e do~ mil quif/.herttos e oiten
n ta éruzeiros e setenta centavos
.... \c:S 10402.580.70) parr.- paga
.'( 11Icnto,€1ncu11/.primento de sm
,!c tentía iudiciárirL, a Milton. de
,:l' Bel1.o e outros, sal'vidores duque
'fi le Deriartamento: tend.o parece-

'·.3!rl's: drL' Comissao de Orçamento
J:l e Fiscalização FinanceirrL com
·l;.~ubstitutivoe da Comissão def Finanças javorável Gt, Projeto.
Ji\ Co:ni.s.sáo de Constituição e' Jus
t~~,

~~~_ Deixam de, compa.recer os se·
nh~'res:

Armando Rol1emben:.
Geral<)o G;:edes.

Amazonas:
·Jjlõr.lbertó Vale..,.. PTB.

Almlno Me'Dso - PTJ3.
- Jaym:(; . Araújo - UDN.

,Pará:

fFpilOgo de Campos - UDN.
Ferro Costa - UDN'.

·"Gabriel'Hermes - UDN'. '
:'-Jo5,o Menezes - PSD.
~.silVio Braga, - 1'81".
,1. Ma~a11hão:

'Antônio Dino - 1'50:
;ó·Cid: Carvalho-'-P80.
, "Josl!. Sarney - UDN.
, 'UsterCaldas - 1'8D.

Miguel' Bahurl- - P5D.
'-NewtonBelo- PSD.

':', Renato Archer ~PSD.
.. ~
'.~Plaui: .
, -Clidenor Freitas "'"" PTB.
·rJ)ymO Pires- FSD.
~'ri1oséCADdido; . "
"'''Milton Brand!l)- PSP.
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St:piente de. Secret:\:·!o. servindo de
19. procede à leitura do se~t\ll1te

UI .-:.. EXPED1E!'\TE

Servindo como 2? Secretário. prece
ue à leitura da ala da' sessão antecc
dente, a qual é. sem observações. as
smada .

O SR. l'RES!DEXTE:
passa-se à leitura do expecrents ,
O SR. GERALDO OUEDZS:

bolo C-~: Diretores<:\e Divisão. C-v,
Diretor-Geral, c-i,

IX - São·dispensadas da exigêncíu
de ínterstícío as primeiras pro:.~o[;ÚC'V'

para preencnímento dos cargos de
carreira.

Art. 4" E' autorízadc o Poder E::e·
cutívo a abrir .c crédito de ..........
Cr$ 29.482.{}DO,GO (vín te e nove mí
Ihões ouatrccentos e oitenta e dcis lul:
cruzeiros) para ocorrer às despesas
da execução desta' Lei. .

Art. 5" Esta leI entrara em vigor na
data de sua publícacâb revezadas, 8.s
díspcsíções em. contrário, ..

MENSAGE}A N° 51-61. DO PODER.
EXECUTIVO

Excele11!issimo -Presidents da Ci
mara dos Deputados"

São lidos e vão a Irnpriruí: os ~e- Se~'unào édo conhecimento ih
guintes Vossa Exceléncia, a Lei nQ 1.710, .d"

.PROJETOS 24 de outubro d~ 1952, que, por Irn .
peratívo da Lei n9 9iD, de 16 de de-

Projeta n. 2.646, de 1'951 zernbro de 1949. criou o Qu::dro <ia
Pessoal do Conselho Nacional de ·Ec·j.

orsaniea o Quadro do Pessoa! nornía, não foi Integralmente san
do conseitio Naciona de scono- cícnaca. pois o veto presídencíal oue
mia e dá outras 1lrcwidêneias. a mutilou serviu para excluir os se;'-

(DoPoáer zxecunvo: vídores do setor administrativa,
(.••s comtssões de ccnsututcãc e Jus- ora, tais colaboraocres. na m6':

. parté- provindos do Conselho Feder:u
tiça, de Seniço púbilc[. de orçarnen- de Comé,'cio Exterior. extínto hápre
to e Fiscalização F'inanceira e ele F'l· císaments dez ano sem consenuênctu

nanças) da instalucâo do Conselh<l Nac!cna!
O Congresso Naclon9.1 decreta: de Fconomia, já .eram imdequada.
Art. 1" -:l (~uadm elo pessoal do mente remunerados, provávelmente

Conselho Xacionai. de Econcmia. de porque a Ta~ela ele Extranumeráriós
que trata o art.' 12 da Lei n' 970. de que lhes dava personalidades jUl'lJiC,1.
16 de dezembro de 1949, obedecera. ÍI fora estruturada sem rnníores preo-
seguinte estruturaçào: cupacões, dizer, a título precário,

I - parte Administrativa presumívelmente pela ímpossrbílída-
~ficial .de AdmÍllÍstr~ção.68; Escri" de de se prever entâo o grau de de

tUrar~o, 8: Escl'evente dactilógrafo. 15; senvorvímento Qlle chegou a ter o re
Taqulgrafo, 3:' Técnicos de Adminis. ferido órgâc extinto.
traçào. 3; Assessor de AclIDinistração, Em face do veto a que acima c.ll1co;
9; AssistenteéTecníco, 10: Desenhista perdura a situação finoceírnm~l"e
I; Auxiliar de A.rtes· Gráficas 2'. Bl'~ an.<:ustipnte em que foram encoetrc
h " dos os aluotdcs servidores. aos rmcjs
liotecário.5;Tradutor. 1; Consultor sõtêm sido adjudicados 011 sucessívos

Jur!dlco. 1; Teiefonista.3; Motorl.;ta. rea iust~mentos desde então decte
1: Gual'áa, 2: Chefe ele p[lrtaria l' tados para todos os servidores da Na-
~orteiro,l:. Auxiliares de Po~tal'ia. 20; ção.· . .'
:::erventes. ~. Continua. o,\trossim. sem· posslbll:-

n' - Parte Técnica dade de acesso e dominados por ccm-
Economista.. sb: Ell~enheiro Agrô-preensivel desestíml11o. os servidcú~s

nomo. 1: Assistent'! de O:'gr,nização inteerantes dos serviços técnicos p ad.
Rural. 1; Fstatistic(I, 4, ministratlvos visto que as Séries FUllr

In - t:Jargode Direrão cion~is da· Tabela (ab~orvid2S e. ICe.
1 ,?ir.etor·Gera. do D~partam~nto fundidas rejo recente Plano de ela,.

~eGn()mlco.C-l: 4 Diretores de Divi- sificnção, com raras rnelhm'jas 1;'",.
sao, C-2 e 2 DirelOJ"[s de serviçoC-3.. cúniál'ias) se já não tlwuun a amll!.'

Art. 2" O,S cargos a Que se' refere o tude e flexibilidade que as tarefas :t,
art.. 1'. paragrafos I e 11. terão a com. extlnto órgão estavam a exigir, ma.s
-poaição nwn~l'l_a c()!:stante da Tabe- Inadeouadas se revelaram ",m face drs
'8. anexa. . atribuições do Conselho Nacional í(;3

Art. 3" o.. primeiros provimentos dos Ec.onomiae do desenvolvimento C:l:a
cargos a que se referem os iters I e IIItêm. s.eus traa1~lbos registrado ne~b.
do art. l" obedecer~v à seguinte dec':lll~ de at1Vl~ade, . C
norma:' Sao esses, Sennor Prcsld.ente. ,os es~

.1 - ..os ~argos de Oficial de Admi•.c)arecJmentos qu~ me fo~am . trR.n~nji
mst!'.açao ,serão preenchicJos pelos tIdos pelo Con~e1ho NaCIOnal ele FltJ9
atuaIs OficlaIs de .AdminiEtraçãç e ,Es- nc~iR a respeIto do Quadro, o ame·'
Cl'lturàr!os oc'1pantes do atual enq1,ia- pro,'eto do que,l tenho a h~,nra de ell
dramehto .dos .cargcs e funcões do caminhar ", ossa E:.;ce,encla. em
Conselho •...acionaI de Econom'aa q a~el(o. em cumpnmento 20 aue dIS
se re,fere c Decreto 49.179. de'l-ll-~i lloe o art. 2Q elo decreto nQ 49,119v,!c

II _ Os cargos de fé{'n' os d :'.ct' 1 de novembro de 1960. ('ombIDa·!"\O
'11fllistraç:l0 ser~{) p:'('ench~dcs ene);; com o art.,.s;: da Lei r~9 3.700, de 12
atuaIs ofICIais de Adm:nistração a ql1~ de J~l~~ pl~!ImO pas,~.o,
se refere o D'c'e' 4" 1~9 d Bla.,1.a, -, de JaneIro de 1961. ,...
de H1BO •• 00 "', e 1-11 J7"ceU",o K1!11;I.scl1~7c.

lT:~' . O"· . _. .".' , I Fm 13ae dezembro d~ lS60.
'.- J -:- S ,cargo, ~e ~ crnomlsta (f- Excelentissimo Senhor Pl'e::;Jdclte
~;':~t"Pleenchldos pe.:cs'\tt.ais E~Ol~C. ,bR~p",bJioa, .
'.-:, ~s. fi sue ~e re.t,'re· fJ Decreto:,;:'- Em cUm"rimento ~odis1)o~to no ~1 '.

me.o -191.9, de j·lI-eO, 8i da.L~i ·n9 3.780, de 12 deiul1.1o<: I

IV _ Os cargos,ie ,';';~('s..<:.()r ~, Ad- ano em curso, tenho ':: h?n~a çle. trar.;
nlln!stração· serão' prcenr"'1fdoOs' ':Se'os mltlr ,a V~ss~Excelencl9, e~1) :1l~"::,1.
atuais ocup~ntes da ('uv'àC' gl'litlfl~a- o. PrC:JftO, ":.c, Q,uadro do Pe' o.:']d~s'e.
da de Secretario de Cor.,."heircr.ol1Selho. e"'~~'lltll~Ai'O,de nlf".r'o fi 1'0,

Y - 'Os atuais serv~"tp~ 'e' men~a~ gero atencl,er a,necess!dqd~,. dos. t.L~',"
gelrCS ,passarão a OCll:laJ' co cal'''o'' d alho~ O\.e· mCllmbe a e"te . t"·:{~1;).
Allxl!ia:' dePortaria,' ~ ., s e peomt19nhado d~. ~lfpn.'~~0!11"".t'·.~.

"\'1 _ Os. atuais ;\\:y!lld-es de' Art~< ~a Df'>oS!'\1. e,.,r'17lmh~mí'nto il Câm:tl·"
Gr:Hicas l)assarã . é' '. - . OSD.T)llcdosa. . .
de 'E'sCl'iturãrlo o a ex';~c r ·0 ca"p .~este ense.jO, pareCf::'I:~~ ,c'o:;,'~-'
'VII". ;',',' . nlente eSC1:'1~·.::Cr:" Vos(',r:l, r·~C'(~lt,";;'1cJ"J:",~

rIa 9..!7arC Calgo de r:hefe d~p?~ta- ,re~peito dl'l Cl'it~!i0 centrAl," ..'....lJ:·e.
POl't~i~~ á a. ser ocupado pe.C' ...u?! "'ç>\u à elacoraçao docita'no.:eo~u:n::l.
, . . '. ' to •

;'11II - Os atu~;s ocullan:~3 dcsSegur.d'l cor..\~lt dos Ar-'. r'~' Côn.
.Cll!~OS d; Diretor "e se~Vi~o p~ssnrl\:l ~re~~o No~:o!'l:11 ,li T oi T1Q' ~71O.::; dt!'
a oeupa. os .M!SlI1os eal'~'~ no. t:.J1-1:4 de. cutubro de 1952 qúe, 1=01' 'tm,~:

I O SR. rRESlDt::~'I!'.::

A Lista de presença acusa o com
p"rccimento de 80 Senhores Depu
tados.

Está aberta a sessão.
II - O SR. BElI(JMllN.F,~RAI":

MoreIra da Rocha - pá.
ozirts Pontcs - f'TB. .
Léiio Sampaio - UDN-,
Alencar Arartpe,

Rio Grande do Norte:
Jessé Freire":' PSD.

Paralba :

Jacob Prantz - l"T:S.
Luiz \B,'onzeado - UDN.
PlifIio Lemos-. PL.

Pernambuco;
Alde Sampaio - UDN'. .
Ba.rbosa Lima Sobrrnho - 1'93,
José Lopes - PTB.
Lamartine Távora - P1'B.
Nilo Coelho - P8D,
osvatdoLima Filho - PTE,
Souto Maior - PTB.

e

ConsLitulçáo

OUve!r:. Brito

Atas do Diretor Geral
~ORTARIA N9 28

.R~!>olve, .de acôrdo com o 'Irtlgo :,9.
llarágrafo 19 do Regulamento' da
mesma secretaTla, transferir :la .:lala
de Recepção dos Deputados pura li
DIl'etoriada' Biblipteca o Datll6~rato
Nelson Parucker•.

:DIretoria Cieral, em 27 lle janeirO
de1961.· .

. PORT.UUA N9 29

lResoll'e, de acôrdo com o artigo. 39,
parágrafo 19 do Regulamento1a mea
ma secretaria, ·designar 'o DatilógrafO
reqUisitado Victor Hugo da Costa >;lara
ter exercício na Sala de Rec~pção dos
Deputados.

DiretOria GeItJJ. em 27 de Janeiro de
1961. - AdolphO Gigliotti, Dire';o.r
OeraL

(Da Comissão .de Constituição e
Ju"tiça(. ,

12 - Discussão única, do Projeto nQ
250-A, de 1959, que concede às senho
ras Dulce Dantas Romero e 1\1aria
de Lourdes Dantas Romera, sobrinhas
de Sylvio Romero, a pensão mensal
de seis mil cruzeiros (Cr$ 6.0<lO,ODl;
tendo pareceres: com emenda da Co
míssãofíe Constituição e Justiça e,
ravorávet, da Comissão de Finanças.

Relatores: 51'S, Ferro Costa e 511.1
vador Losacco.

13 - Segunda discussão, do 1"ro.1e
to 11~ 2.595, de 1961,que organiza o
Quadro -da secretaría e dos Serviços
Auxiliares do Tribunad de Justica do
Distrito Fedeml, e dá outi'as provi
dêncías.

(Da Comissão de
Justiça', .

Relatores: srs,
Jóil-Yme Araúio "

VIII - Levanta-se a sessão às n
horas.

..Alagoas:

Abrahãc Moura - PS?
Souza Leão - FSl:'.

SergIpe:
Passos Pôrto - UDN'.
seíxas Dória -UDN.

Bahia:
Fernando Santana - PTB.
Oliveira Brito - PSD.
Teóduio de Albuquerque -PRo
Vasco Filho - UON.

Esplrito santo:
Dirceu Cardoso - PSO.
Napoleão Folltenelle - FSt!.

Rio de Janeiro: .
Aarão Steinbruk - PTB,
Afonso. Celso - PSO.
Domingos'Ve~asco - PSg.

Guanabara:
Adauto Cardoso - UON.
Benjaminl"arah - PSP.·
Breno daBílveíra .- PES..
Hamilton N'oi1;Ueira - UDN.

,Menezes Córtes - UDM.
Nelson Carneiro - PTB.
Waldir. Simões - PTB. .

M.tnas Cierals:
Carlos Murllo - PSO.
Gabriel Pa.sso.s -' UON.
Geraielo Vasconcellos - psn.
José Humberto' - tfDN.
Mário Palmério - PTB.
Monteiro de Castro - UD~;

-ovfdio de Abreu' - PSD.
Pedroft1elxo- ODN'.
Pedro VIdü:al - PSD.
Pinheiro Chagas -'- PSD.
Últimõ de Clll'valho - PED.
Walter Passos ~ PR-

. Walter Athaide - PTB,
São. Paulo:

-------..,....;....,...-----1, Campos Vergal ~. PSP.
Derville AlIegretti .- PR.,
Lauro Cruz. .

C.oiãs:
AnIsio Rocha PSP.
Wall'ner Estelita. - 1"SO.
~ato Grosso:

Rachid Mamed - psn"
. Paraná:

Accioli Filho ..... PSO.
Maia Neto - ·PT.E.
Mário Gomes- J>SD;
Pe.trônJo Fernal -. PTB.

Santa Catal'ina:
Carneiro Loyola - UDN.
Wilmar Dias - 1"50,
~..R~oO:u.:!e· do' Sul:
Arno Al'nt -,- PRol",
Coelho ..de Souza - PL,
DanieIO!pp,-PTB.
Hermes de.sDtlza. .
JOaQuim'Duval-·PSO.
Llno Braun,.... PTB ..
,?uyRamos ..,.. 'PTB,

Amapá: '
Amilcar Pereira,- 1"50.

RIo Branco:
ValérIo Magalhães - PSIl. (1IG>.

SECPETARIA DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS

Gabinete do, Primeiro
Secretário

EMPLACAMENTO
o Gabinete do Senhor Primeiro

SecrcUí,rio comunica aos Senhores
Deputados. servidores e Jornalistas,
que se encontra à disposIção dos mes
mos, um tunetonártc especializado de
signado para tomaras providências
necessârías para o emplacamento, na
sala de leitura, junto ao Plenário.

:Brasilia,. 26 de janeIro de 1961.
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::n~,:]('~:'l."'d~:ln;!~t::' c!,:ts~:i!!t!ldos e, ~·e-I de Ai~l:n·ct,tc. C..tou t'l~tre os,.-g':3,l1de.s ~o,ilcs"l. c'~r::'-1v re111 Jl'OP1~;"'d'~des' em 'r 1 .
1~1'.tr.2:'~:.,d,':Is, ,,"o·.'b.\'e!~12.n~e, POl'qu1e a I chl,Hji~s j,)~'.:.sl.le:ros que l~\ nasceram ';~~,...,..:}~ e' 'e~~contrcl S E:~:,i revel- l~( o' ê,")Lur~a certo e fÚl'a até de
,:!~~·~-l:\ ::c.E:~~r:lni~~-::9.l·~.·no,:; que, ~~('S lo g'rullde cs:a"iJstaOswalJO' .•.'\.::all,;:tl d;");I~~:1f\" q...~e fere, pl'.~funoJomenr,21 .crr~ü~?r n.'ais _essaàernon.-;tra:;àodtl
~~':3 9;':: ~tr.;:"'C~"1· rX~·la.~C:l·, f:J,ra. es ..... u::-_I$:.U.'d.D<.:U B1no::lxador ou- B~·:t:)ll. Ql.:...10 tado com ,:'s"e 6'.Un'O de "O Correio Ll~ el':.:.s~e do p,l.:estigio.so rl'latu~il1o 'ca-

l ~ - . ., ....... l':'r> e a tl"ul0 O"-C- . - d ll'l'l~ }:.1;.... .I. ...... o:l ..... ' ,., - ... nOC:l pe:!O$ pl"obletn:.ts co' r~io Gl'0,..~.,.;,'. :'.-::.a ~1, ~no} ...~,J ~"'-'" ' .~ ... ~ ' • • .. ~1cst.a O~':J;'l,U.~i~.da e rcn~~r "" :. --"." - Os ories. da.a.uela cld::::..de., - di' _4

c.':':o; ep,:1. ,m;ioss.bllh,~d", de ,e t".~. u "1<:'110]';:1. de oswa,do A.;l:lna, O S'" .:tUY RAIv'.iOS ,e, c,rp');3 da série de rGuonagens
;:c~·c:- Cllt~O u desenVC~~Jln12~+-o .qll~ ~~a~.I. L:1."~-lli CClnuletcu unI ~no de.. .1........ MUlto-! (!o cs:rit,or Franklin de Oli'l'eh·h, 'a,
c""~;8ll ;t, 2_s.'ül~aJar em alto grau o re-I n.q,.·o,~.[o.·". IOD:'l:;~do, . . .. I qUi.\I, ,~:Insfo;'mada em livro se con-
• é "0 01'~'W extlJ;to. .• , .,., _ Muito obl'i- O s~; CoClhO

o
dc S07tza;- ,;;lltt'~ll' verteu merecid!tmente em :'best-5~1-

'. ::.,,' . que "c'l'o de dec'a"1r I O;;;R. :s,UY ",AMOS • ti do ne"e nlomdlto no p,el1""O, '.0' ler' se no seu af" do bom 'Ul1
~:-:'dl'r~~CZ~Q~itU:'Çf~~ i·ina':'lc:~ira·;;~te ~ac.:.o~ 1:.:' !~Ht.:D op:n LJ...'lO o ~parL,e . e! rJlôi conl1ecin1Gnto d:1 nüÜc.il,q:le dam'n'""ll":1.·l' a. R"o'um 'll1tac':"l~ e~· 'od:"d 
. f -- '''n':''o 'T, E:X~,. Sr. i':-eslde:1;tc, e para" .munl não lC.l':l, e do. justo protesto que esla não '~:"";lY",..sse·co. to'~;OU·I:~t.a :,;.oe··.t,1 ,n,~:.;:1'":"·~F!br:.te ~!11 Que ormu enco~l Va~"- d t ao e'n \iUtuue ,4 ... C b !.J. .., ( ...~~ 1 lvas
d('!~ ê.::..::es ~?~·'.'idorc::;. pois' Que ce~dc surpi·een e:l e q~i\ll J ., ,. , el'guen...o . .l1eSL.a as~1. o l1"!.eu no ~~e que n:1o se ahisteni ri()'o'O .', ,'. ' ,~
~:1"20 ':1 ~les tem sido a.d.::.ldicapos 'a:;lz- dês.se iiv:~o,. :un Jorn.~l ,..~a:::ut'OIlQ,~de cotnp3nheu(), de rcprcsentaç:~~'t)' ~_ rmu- realícl;;~'le dos '.fatos. .:::. 1 S"L1Jente ";I

:0.83 os S\1Ce~sl\'as lea.illst~mentos .sa.- ào CorreIO da. ;1-1a.1",n«. f"z cvmentu"os go,' Deput::lQO Ruy Ramos, '.Nuo se Como e'tus. "O !lrunicín' d !1
:!~ri~':s dC~l'et~àr.s para torlos os ser- cO:llnle:ame:lte desarrazoados e aosUl'- pode!'ia cometer maiDr. injustiçlt ncm ~rete <' um dos mais pOb,:D, .~ -pe-
..-:<9",03 da Nação.. 'dos 'sôi:lre o M.ll!1,clpio ti~ Alegrete:, maior í!ljúria ,do que a flue se corro Grandl.' cl; Sul e do pai~ i"nEr"el·:~ v;~

Gon;' o advento. àa recente lei de ~Ia.s, sr. Pl·eslder,te,. veja o, exageJo ten~ nesse :irt1go. A1eg~~~e, UlTI:1. das ve sui}mrrso na mJsóri" 8' \.' d~-
C:'''5SjJic~ç;;o '-de C[i~'G"os' n&o. logrou que às vezes $o. llll'O!'er_sa pratIca, pre .. al1tlgas c~~pnalS da Repuo~lca Fatl'O~l·· zer qu~ a maioria d~ a,:) li:; ~ 

esS:1 sit'.m~no modificar-se, \(lStO como jtw.icando p:'ofundimente. Clõelltido de pilha, te,m. sido até hoje, no. Riu cGmpce~ cÍe' ma;'''"'na; e P 1':1,;1<':"0, Ee
33 >::é.ries Func:on:t;s '(absorvidas e re- um liv,'o di :moQi·tiL.'1cla deste do nos- dade clVIca e de honra pessoal, Sua t'tl.lid,o " a P"ofi~s~õs'no,..qUi ~ ptos
!,1\ld:rlas pejo cit:tdo Plap.o) con- so, patricio Frankli de Oliveira., Grande ..do :Sul, um padl·ao de ctigni· nlel'e';, ê!louabto·' o~ homL1l~ a:,ts nlu
1:in~l~m a náo tet' a amp:ltude' e ~le- "':"~;l!,o aqui o tóp;co d? m~tutmo populaçao c .labonosa" A~ classc,g nenhum~,;' Com as qu "~, ~DO j_m
,;i:)'l!d::.de de que as tucf~s do ex.tm- cal'io"a comentando a sltuaçao da abastadas entregam-se a pecuáría" as .titic3" o a"'iOulista naI, q.!e~ u~
toórg~.oestavam a e~i~ir, sendo ma" fr0n:~il:a. l'i;-nl'andensee, particular- classes desfa,:orecidas procura baÚr .con.t~.u\"i;·"dã. usin: eccsslc.:, e ?,a.
à~C1t1?cl:ls em face das atribui~ões ~o m"nte do me'U Munic~pIO. a sua SubslstencJa de ll1anCIl'a hone:;- berta" tão miserável que 1VI.!a. \;

.Collselho N:lcional de ECOnOlnla. e Q<l. r:liZ 'o C01'TCio: da. l'rzànhá que Ale- ta, Recordo llqUi: fato de que talvez '''dep;ndênc1a< exclus' 'a pOPlt:açao ~a
e\'o!ucão das Sllas atividades no ele- Nrete I'il'e em tal miséria que ali os tenha~onilecllnentoo llust.re')=J;lIl- vem d;).. p~cll!Íria dV , .e~~ ~ue ,~!
á"'io' pl'es~tes aíindar. homens nao têm pl'ofLssão e as mu- tado Ruy, ;:talhos. quando, no,goVel'- máil:a. de lã e da lll~sé~i~:'~lÇ~OPll~

F.st?S suo, SI', Presidente, llSconsl- lheres são :prostitutas. na Slla quase ,210 Cordellode Fal'la" se ellsalou.~.o Ora. fundada. embora, como é,' sua.
ccraçérs Cjue julguei de meu deverem totalidade. , D~s.t1"i\o de Fas~.o ~o,o um,a c~lon,a tese,. lnbol'mn,.:OO entanto. em e :n
üm,o do assunto n~ste documento. E' () que pode haver Qe aberl'.ante agdco.a, Q' num,.o, de, l:;andl~at,!lS vocc 03 nossos eminentes cO'e"osqda

,~1)ro"eít.o a oportunidade pa~a re- ums, af'"mat'va dessas; partida de um aos lotes que ali se·-;tI\vldlam fill tao cx-Cap'Ut! da R.'púb 1ic . c dnovo,r a Vossa Excelência os. protestos .,' ~l d--': b'lidade do Corrcio grande que ela :fICOU' repleta dentro d' A'l' .." a .900 arem
• 't l.0m" a re.ponsa I., ' . de. "OUCO ·tempo. O "roCed'mento rio' e eg~'ete.· tao· hegro e feiO retrato.cr> m~,l mais profunao respel o. da. Manhã, AJegnte. na Íront~m·a r10~ hab'Úan'es dp ~le~r~te d~ todos u~ O m1mieípio fronteiriço tem. real-

J:Wo. Cesar L~itc - Presidente. granderu;e. e um Mumcipip. de tradi- niveis s~"i::liS~ do ~lais' alto "O·nlal' mellte. llma vasta populeção r;.e mar...
lV- O SR. PRESIDENTE: ção de :fa.mi~la. rr:.M~~UClPIO de,In- hUU111de." é pautado pela n;i'maL.l~ :xinais, ~omo todos os municipios
~ot.~ finda a ,eitura-do.' expediente,te:lOr que, nao esta: Ploprlam~~te; na absoluta dignidade. Não pederia, rê- o!!, ~:'c>n t.ma, alJás. E não ~~sui' in
--- ~ faIxa da d1Vl.sa ,~:no com ~a Arc~~t1~a, pito, haver ma,ior injúri;1 e, do mes- dust! las, de. mOl1ta·. ,p.1n~ .d~n,- a seI'

. '..'rem a pala,vra. o Sr, Rui Ramos, n~~ com o Ur.il;;uai. ~u:U:da & t'la· mo passo, .maior injustiça do. que essa conSld,;!adO um dos. m!Us.pO,ores.do
):11':1 'urilacomuni~açiio u=gente. 'dlçoes d,a,famllla 'orasl.ma e, !?Dl' lS". que sefêz, a uma cidaàe. que é Pll.- B~asH vaiuma.,g:ande dlStáncl3.
':,0 SE. RUY. R.~"'IOS: se mesmo, cultua as mais antigas. e 'drão de dignidade PÚblica e privada .Nao,.p,l'eC1Samos al!l'..har ,dados, 'na.

. - - '. graves Virtudes do nosso l:'ais.. .' no...l~io Gl':mde elo Sul. ." 'ocaslao, para .pod-ermos..aJ:lrInar,com'
_(Perra uma comunzcaçaO. ,sent re;>i._. Chega 030ro,al ao exagero .de ,aíl:-- O ".SR. RUY RAMOS_ Muito seg~r:Bnc;a,. que. dev~, haver n.o ,Bp1sil

i.ao do ora.dor), - Sr. Pres,dente,ue mar que os homens daqueh MUlliClplO obriooa;do ao meu !lustre oole"a Depu- mUltI"ss!mos munlcllllos cons,dcrBveI
~o em m:\~s () livro. do ilustre" Jorn~- não t~m pl'ofis.s.'1o e as. mulhe~es, .de tado Coelho de Souza, pela i1l.lpOl'taJJ.~ mente n1.~is pobres do que Ale:p:ete,
;~t:I fl'!lnY..lm deOllve!rn. ,:- O ~.Ol pref~rellcla, pratIcam, ,a prostltUlçao, te cont.ribuiçãO. . que, CO:lta. CO~ opulento rebanho de
",rs,ne:tE! do Sul, ll.'l? n~v~ ,Nordeste. E' tll'ar do, estud.o serlo de. um eco~ .Alegl'ete, na fronteira rlo ..granden- bovlnos. e lalllgeros,. e que, r,:n s.r~
.Trata-se,de e,:;tuClo serlO e, proftmdo nomlSta. conclusoes com1l1etamente ze,é. emve~dade, urnmunicipie ata- ,reCadac;;'io,. pagamento de IOlposto.de

':!Obr€ a sltua~:o econômica. de lll.eJl aberra:ntes e. a~surdas; l'e~atlvamente a cado de I!referência nas grandes' ho~ rend.!1 e outros tri~utos, deve- exceder
'1j'st:ado. que te,e enorme repercussao., mu.\'llc:P10 da' 1JUportanCls, e da na- ras de cl'lsede nosso Estado .porque:a nao pequeno, .numero de comunas

.l) .livro começa com uma carta do 00--\ cliçãopolit.ica e moral de Alegrete, no é 1l1UlliciJ:lio agro-pastoril q~eniiO brasileiras•. LOgO,. não sel'á '"lUU. dos
fe,,-mõd'or do Rio Grande do sul,. o E!1~ 'Rio Grande (io sul.. . :. IdIspõe dã indlistrlas. Por 'isso mesmo mais ''])obre.!,'do Brasil"., conqu2.rltoe:enheir o r...•eonel Brlzzola, e outra do' Aqui mesmo estão .Deputados do. possui uma pO.PLllação operaria mal'- nele .viv.a·, re.al.mente•..uma'popula.ção
, enador Mem de Sá, ambos represen- como o Proressor Raul Pula. e o Se- ginal, so!l'edora, sóbre a qual na.tu- avullada de margin:J.1s.
°ndt> posiçóes opostas na.poiltic~ do íncsso Estado, de, tcdos '00 Partidos, ralnlente rrecaem essas dec~I:l"ências' Também não é exato que "a pro

,~..?"ta.do,' el?gi::m.d.O. 0.. , tra..b
alhO

d? ll'US-1nh.or coel.ho de Souza. Cito-OS..ape- da miséria. inC.lusiye a. pr.ostitU.iÇ.,ãO e flsSãC? nopl;'al das. nlul.heres seja a.
~..e ,iornallsta e, dest_acando a lll1Jlor- nas cc;no ilustres colegas de partidoo outros males sociaiS. ' , .' ,pr~S~I~uiçao'. Apes~rda. pobreza. da.
li\.:)cia da contrlbm<;ao que, essa. obra oposIcionistas. que oonbece.mprofun- Em veraa,de.,AJegret~é ll7ande cen- D;lser;a dos margmllis alegretens~s.
~!Í.' ao R10 Grande, no sentIdo Cla rl!- damente aquêle t.funicipio, seuz ho- tr~ de traoalho, de açao clvicae po~ nao" e eJev:a.do· o lndle~de.prostl
cL1lleraçiio da sua economla. mens. suas flilnITias, asignifJcâncJa da jjtlC:l é u;u reduto de. alta dignidade; tuiçap. naquele lUUlllcJplO, com(1 ,de
'. Xe~se estudo. o iornalista Frank1in produção agropastoril e a cl):loralidade e:fOI exa.amellte ~:'1.sto"que o Jor- saVIsadall1;,nte afirmil: I) comental'lsta
'de Ollveira traca as analogias do pro· da. vlda daquele. povo" Estao em con· nal .~e Pórto Aleg~e.o Correio do do. lmpmtapte dlárla ~unàad~ .por
ce~:Sc de desc2pitaliz9.9ão do Estado. diçõesde I;Ires~ar um.~est.elI:~l1ho e P,!'vo , UJn dos:rnals importantes 6r.-Eclllluncto Blttencourt e e. contr"dita
:relat.ivamenre acs mesmos :fenômenos ressaltar o exagero de mfermaçoe:; co- gaos da ,1mJ;lrensa do meu Estado Já .dapeIo testemunho. de quem, ~~er
do ,",or<'.este brasileiro, p(l.ra dizer quer mo eS.sas, ~ue' podem .repeNutll' mal tomou a defesa de Alegret-e; escrev?U.que· ,Q,Ul1,er-a :o..'Vldaaleg-retense. ,

; G d do Sul entrou numa ,em outras areasdo FaLS. . do importante sulto para mostrar o E tel}nlllO, S~, PresIdente,' faz.endo
~ 1'1..

0
1 ran e " . .,,' ~. '. ,exagêro e.m que laborou o "Correto um apelo aos 11ustres. representantes

.a.~e. nit.da de nordestlzaçao._ . . O Sl'.BenjCL1lllm Farah _ V, Ex- da Manba" 'relativamente. aos qull.- do "Gol'reJo da. Manha~', nesta. Casa,
O J:vrn tornou-se, best-sellere!11' cer- 'celêncie. não pl'e_cisiU!ia, fazer e5s!1 de- dros sociais'da socicdaaealegrctellse. pal'à QVe, em·, 'no,'o pronunciamento

T.<l 1>erf~do e hoJe cnda de.lllao em fesa., com l'elaçao ao 6eu. MUlllCiPlo, Passo a ler. SI''' Presidente· pa,r:t do jOJ'nal,' possam alterar .. o juizo
m1.o eOltre cs pnliticcs eestudloso:l'no que· ·temos li satistação de conhece!". que c-onstedos Anais da Casa; ~arti- errôneo it o cl)ncelto (',XlIgerado e sen
Rio G"~nde do 8t11, Acont~C'e q~ Todoo es brasUeircs sabem o que 1'0- 1'0 do ';Correio do povo". de. Pôrto sacionallsta que- tiveram, a resneltodo
S":'l cu1uac1.o autor. ésse trabalbo t:"'presenta,Alegrete, na economia do Rio Aleg:.·e:., . mUl1iciplocentenário de AlegTete, na
~~o-rccado limA. si:~ie de come:ntãJ:losGrande como do, :Brasil. "ALEGRETE frollteJrll oeste. do Rio' Grande do
ca:nu:etamen'o abSll'·dos e sem ne-. Quandoestêve. lã. aq\lela· Comissão '.. ". . Sul. (!vIuito be?1!). .' .
i!lhllm sen~ido cle re~lidade. que exa· ·de Inquérito, que fol e~:aminar os ,O Mu~lclpio de A1egrete ea regiãl . " .... .' •
geis,n ao e)(t-em~ determinadas teses efeitos das enchentes, de 19:59, :fica., cil'CUnXlzmha., batem-se; oomo é do O SR. BENJ:AML~ FAltAR•

. :a."~ntaclas pth e.scritor. Uma delas ·mos ~vamellte impressionados com a o~nheclmeUtop'úblico. pel?- ,constr"o Srl- Presidente, peço a palana. De.
<lizres1)~bo() ?J. minha cidMe de Ale- capacld8.de de traball1o,. daquele povo, ~o.o de uma. usma t~r)n(:letrlC",}lue, la.ord~rn..
l'7et2: cenl.:o geográfIco da. chamada que cultua á tradição da. família bra. ".omumaca.]:l-aclela.de de 66 ml1kw,. ."
:fro~lteiriJ~orste do',io Grande. do, Sul.sileira .. Também nos calou fundo a '~enderla às neces.sldades daquela O SR. PRESmENT:f!:
E o 'maior mll:licipio, em extensão ter... beleza dac!dade, EmocIonou-nos mes" 'ol1luna e elemals 14" prõxirnfts. P°'rem a pa!:l.vra o nobrê' DcPUt:\C!I)•

. ..ritori:'l1 .daquêle Estaelo. de grande 'mo o fato de Alegrete, Que:sofl'ell dUI'a~ "l.'11ores. diiJculdacfé1' Já..' foram su' '. . .. ..,.. . • .
trad~ção ,his~óric9. e civica, berçO de :mente co,!! as e.ncher..rea,· que pallou peradas, concedida.. qu~ foi, ares- () SR, BENJ'Al\UN FAR:'UI;

.:,mtímerosgrandes homens do Império pesado trlõuto l} clItástt'ofc,ter-n'Js llectlvacobertura.·cambull pela' .sU- Sr. Presidente .peço ap:lJ.avra."
··.e,d~, R~pú1Jlica,Lá. nasC2U o proPIl:- ,dado. a. certeza oe que, representa-um vrOc e dad,a a competente, Ucellca . ! , . . .
~al'ldJsta da, Rcpúbl.ca D.emétrlo Rl- dos fatôres e.'ttraordinários ela; econo- deimllortacao. pela ·CACEX.assevc~ ,(). SR.l.>RESIl)ENTE;; . . ... '.

. bei,i>: lã ..n:í.sceu o grande Ministro mia do Rio Grande do Sul, e llodem.Q~ raMo-se. maIS. q~e o própl':o. sr, _(Sérgio .Magalhães, 10. Vice)
O.waldo Ara.nha; é!olá sa!ra:neien- ass~gurar, que o povoaU. é dlg,nodO presidente. da. Republlca,.dell,ordcm. ~ao" ha1'l~!ldo Quorum. para a.votll.~

'. 'lJ.<stas' ft mécH::osnott.vels do :Bra~ll. !ma~or ree.llelto.. Sr. Deputad~ essa para' ser concedido o avál 110 Ban-;- çao. ;vnmosPlUlsar· /l.matér1a,. em dia
'come AI!eu BIca de W~~lros. Celes- ;ctitlea: queeS1;á .. nOIi ..jornals;uao.. po~ CP... Nar.l.onal, dI.< ,.DeSenYOlvlmen to CUssao, O, nobre, Deputado· B<uy :RA-
'!t!no .P:une.5; Antdnfo 89,int P:\~t911l! àiamçtri!t-~a.~qt.!!lt' ~!!!,Icjpil? n,e~ ~o.~mico 1l1tizlll1 op~i'ação de~,n1.os usou 1\ p'al.a.l'l:',a em carâterex.....



:::mpado
t'"
'cepcíonat. Por deferência da Mesa,
't,'atando-se da deresa do seu muni
'cinio e da sua região natal, a Mesa
.concedeu a palavra ao ilustre Depu
tado. nevemos entrar a.gora na ma

. tóri? constante da Ordem do Dia.
O SR. BENJAlIlr;-r FaRAH;

p~~~OJ eu-tão, a palavra pela ordem,
O su. PRESID,I::NTE:

(Seção 1~==========,.."..1...,.951 543
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Neiva M:oreira
Ary Pitombo.

Alfredo Nasser.
Mendes Gonçalveo ,

I Antcmo BabY.
Amazonas:

....rthur Virgílio - r L .....

Pereira da Silva _ PSD,

Pará:

Armando Carneiro - PSD.
Deodoro de Mendonça - MP,

Maranhão:

Henrlque La Roque - PSP,
piaui;

Heitor Cavalcanti - UDN.
Laurentíno P'crei:·..! - PSD.
Adahíl Barr.eto _. um,,;
AIV!l.l'O Lins - PSP. "
Furtado Leite - UDN.

Rio Grande do NOl·te·'

Tarclso~{aia - UDN.

Paraiba:
Abelal'do Jurema -: PS.....
Humberto Lucena :.... PSD.
Jandui Carmiro- PSD.
JO,ãa.Agrlpino-UDl\T
JoSé Jcff11i .... :J?'8D.

Pernambuco:_

Adelll1ar Carvalho - PSD.
Andrade Lima Filho - PSD
Armando Monteiro --'1'SD
An-uda Câmal'a - PDO.
Gileno D~ Carll - FSD.
Milvernes Lima - PSD ,

.Alagoas:'

Aloysio Nonô - PT13.
Medeiros Neto - paI;

Sergipe:
Lourival Batista ~UDN,

....~.4...

\ Paulo Lauro - 1'S1'.

I· Paulo de Tarso - 1'DO,
;(tanieri Mazzilll _ PSD
Silva Prado - I:"TN.
Waldcmar Pessoa _ 1'8:8'.

Goiás:

, Benedito Vaz - PSD•
Castro Costa - PSD,
Emival Caiado - UDN,

Mato Grosso:

Correa da Costa - UDN.
Fernando Rilleü'o-- UD'N'.

Paraná:
Jorge de Lima - P'rB

Santa CatarIna:
; Antônio ccrtcs - UD1:I"

Celso Branco - UDN.
Lenoir Vàr~as - PSD.
Osmar Cunha - PSn,

iRio Grande do Sul:
,Adylio Viana _ F'1'B,
·croacy .de Oliveira - PTB,
'Dani~l Fara~D _PSD.
J:i'loriccno paixão -?TB.
Paulo Mlncarone - FTB.
naul Pila - PL,
Raymunc10 chave~' - 1'50.
Tarso Dutl'à, - 1"5D.
Theobaldo NeWl1Jlnn - PTB.
Wilson V~igar.

Acre:
José Guiomard _ PSD - (101).
O Sr. IJltimoàe Carvalho - Peco e.

palavra: para. uma questão daordem,
Sr. Presidente; .

O SR. l'RESIDENTE:
(RAN1ERI.:MAZZILLI)": Da.rel de

polsa palavra a V.·.Ex~ pela ordem.
PosSoO com1UliolU' ao - Plenário que.

na. forma de anteriores informações.
a Mesa. continuou diligenciando ··de
Jnodoao~er mncanal autônomo pM'llo

Bahia: (l noticiário elo congresso Na.cionlll.
Antônio Carlos MlIgalhães _ tlDN. (Muito Beln,parm~8) Neste sentid?,
Edgard Pereira _ PSD, Jl.osso· traze!" a .notlcla de que .0 DiáriO
Edvaldo Flôres _ UDN ' Oficial da Ull1ão. cllstribufd,o hoje já
Hélio Cabal _ PSD. publlca ode~reto de concessão dêsse
Hélio Ramos _ PRo ,canal a,o Congresso Na.clonal,(Muito
Hildebrando de Góes - pS1), bem. Palmas) •.
Miguel Calmon -P8D. A Mesa deve. recCn1).ecer que os
Ra~'mundo de :Britn - Pll aplausos pertencem ao próprio ;lJena·
Regis Pacheco _ PSV rio, que nurj1a ação ind'ormida sempre
Waldir Pires - PSD, prestIgioU a dlllgência ela. casa, vi:.

Espiríto Santo' sand? à ~obtençã,ode.um mei?de co-
,1 ." • ~ mUDlcaçao maJs dIreto com opo>-o

IUmon Oliveil'aNeto -PTB. 'bra;;ileil'o, nem 56 para trazê-lo infor-
Rubens Rangel .... PTB " ma110· das ati\ridades do Legislativo,

Rio de Janeiro' mas principa1men tJ: para qu.e pudess€.
. ' através da. jorma.çao de uma opinião

Brlgielo Tinoco -:-. PSB. ptlblle.a. suficientemente .f()rtalecida~
Bocayuva cunha - P'l'B tambem fortalecer esta. instituIção no
Jonas. Bahiense - P'I'B, 1ntel'êss€ -do povo: Assfu\; com muito
Mcs~ir 'A~evedo :- P8D. prazer COlllurucoao plenlirio a cons•..
PereIra PlOto - ·Jl)N. tltuição de comissão .incumbida .d-e es-
Saturnino Braga - P8D. tabe!eCer; deoo:num acõrdo como se;
vasconcelos Torres - PSD, nado da RejlúblJ.ca.. as norm·àsparll. o

Guanabara: flIDctonamellto ds· Rádio do Congres,
so Naci<mal, atraves da qual mante-

Eloy Dutra - PT.B" remos a Nação direta. e permanente-
Ourgel do Amaral - P::;];', mente Ji[(ada a lnstit.uição~arltl.lnen-
Lycio Hauer - PTIl. ta.r braslletra, (Mui.to bem. PalmasQ.,
,. Minas Gerais: DOll a. palavra ai) 'Dobre D<putado

Abel R f 1 P
" · Ultimo de. CarvalhO, plU'a umaques-

. . a ao - .... ·tãode ordem. '
;ala<> ~'ortes - PSD. .. ---
Carlos Cio Lago - r'SU. O SR, úL'fll\IO DE CARVALHO:
Celso Furtado - pSD., (Para uma quútão de oTdem -:-'·sell~
Celso Murta -: 1'SD.Esteves. RodrigUes' _ PRo revisão .(j,o oraàpr) - Sr. Presldente,
Peliclano Pena _ PRo solicito a V. Ex~se digne oferecer uma.·
Guilhermino de Oliveira. _ PBD, interpretaçáo ao art.ge do' nosso ae:
José Alklm1nl ....:.1'SD. 'gimento. A Mesa apresentou a. Casa.
Manoel Almeida - PSD. O Projeto de-Resoluçáo n9 74, de' 1950,
Nogueira de RezenCle- pp que esteD')!e aos funcionários da C~
Ozanam Coelbo - P5D. mara doslDeputa.dc.s. ativos elnaUl'OS,'
Rondon Pacheco _ Ull:N. no que couber, os dispositivos da Lei
Santiago Dantas - PTB; 3.880, de '12' de -julho de .1960. Esta
Tristão da cun1:la. _ .1'& proposição, é claxo, nl\o. tem· par~r

.,Çr1!llitavo c'apane;llll,. . de c:omissllO, por'lue,séndo resoluç!o
.Sa"o· "'aulo'. da :Mesa, a corn.lsslí,omáx!in.a, o'pare-

.. ClIer favorável est4 1mpliclto·.
AJnaral l"Urlan·..;... l?Cl:I. Nestàscondlçô€S,· c.lesejR.rl:i saber~
Henrique Turn~r - PSB seada. em que - e éposslvelque,o'en-
Jo.~é·Menck - PDC. """- J d _1_"- " - . ....-Nlcolau Tulna ....; .lJDN Clmu-8e a a .JJ ........... p"" _ .• - ..

l' .ret1rDu àQ: Ordem de ,l)l~_.~~.sa.lIr01lClll

! a aplaudi-lo. Ainda não vi aqui nín- tegrar um ocvêmo, deve-se ressaltar
,.euém contra o SI' •.JanlO l"juadl'os, que essa mulher traz pw:a 11m Minls
r,Loeios estão lia acóI'do com 11 escolha térlo, que pode ser ou talvez sejo.
IAue têz ou tert~ teito. E' uma vice- feito de mármore, a senslbllldade de
rIa. antecipada, 'rodos vamos para a quem sofreu e de quem viveu o drama
oposiçao; mas oposição. a que, se CO~ da séca,
meçamos por apiauuu? Evidentemen- O SI', Seixas Dõria .... Como vosea
te, o :;;1', Janio Qlmdros será bastan- Excelência sabe da indicação de &a
,te náoíl para nao provocar oposiçáo. quer d eQueiroz?
:m, assim, teria eu razão., quando dí- O . sa, ·NELSON CARNEIRO 
iIlll'lU= .105, ca rutuca up0:ilçaO, não Ai está. E. que o Deputado Seixas Dó
.te1·eu,05 casacas para alUgl'.l' à UD,N, 1'1:1 não sabe que tenho aquele ,,,:110

O sr. Arructa Ccimara - neseío amigo Agapito ourâo de quem tenho
corroborar os argumentos de vcsaa falado desta tríbune e que é espírita,
Excelência, embora não queira liuge-Faia com os espírltos e me transmite
rir coisa alguma ao eênhor Jânio as boas notícias e, infellzmmJte, tam
Quadros, eU1 torno do seu ,l!Iinist~l'i<>. bém as más. Essa é uma ucticta que:a partiCipação da muíher em todos OS me foi trazida através do além.
se,ul'es,e5pH'íIUais e materíaís, o;) um O Sr. Arruela Câ11lTaa - o senhor
tato. Como Vossa Exceléncia saae, Campos Verg'al confirmou essa non
após criar o homem, Deu:; disso; - cia?.. (Riso). SUP. Excelência á o
;Não é oom que o liam em ríque só". intérprete máximo do espiritismo na

O:sR. N:í:;LSON CARNEliiO - Por Casa, (Riso)'
ísso sou a ravor do dívórcío para os O SR.. NELSON CARNEIRO - O
que roram infelizes no prímeíro ca- meu amigo Agapíto Durão frequenta
::;alllentO! (Riso) a mesma tendad .o Detllltado Campos

O sr. Arructa Câmara - Mas, sabe Vergal. Não sei. .porém, se essa noticia
Vossa Excelêllcia, no principio e a~~ foi colhida em sessão ou se foi uma

'os tempos de Moisés, nao havia. leI comunicação direta de meu prezado
decllvol'cio. Houve aquele hiato, cu- eompanheíro de infância com o cabo
rante a íegíslação heCll'Uica, 1'.11\>,5 10;;0 elo que o assiste. De qualquer forma,
Cristo proreríu a seguinte sentença: parece que :a noticia. é tão boa, que to,
"Já não são dois, mas uma só car- ucc a aplaudem. E, se; não é verdade,
ne e não separe o homem aquuo llue que o 8~', JaUlO Quadros a 1D.ça verde
Deus uniu"... de, pOl'q:..e tem, anteCIpadamente,· o

O SR.. NELSON CARNEIRO - aplauso unãníme desta Casa, \ lofuito
Ma;; vossa E.~celencia nao acha que bem).
entre Deus, que 1,oi o espirito, cr'a,!."r E' preciso, realmente, trazer a mu
e seu filho, quese rez homem con as lher para purificar a vida. pUblka ora
fraquezas do mundo, devemos aereai- síleíra, para colaborar. intensamente, '
tar na palavra do Divino Criador, que corrigindo, -muítas vézes, os êrrcs e os
é o começo e o fim ee tudo? Tem'Js, excessos que, por falta de ngorosa ris
então, de· acreditar nas palavras de calízação feminina, contínuamos- n6s,
Deus: '._ os homens, mais sensiveis ao recado, a

"Não é bom que o homem ~steia praticar constantemente.
só". Sr. Presidente, não sou evidl!:ltemen-

Cl Sr. ArTu(la CâmaTQ - Entretan- te o mais' indicado para aplaudir o
to em seguida. :tle dlses: "Del:~arà Sr. Jânio Quadros, mas o. faço sem
c homem seu pai e sua máe e ~e otni- l'€servas,. porque tenho sido o maIs
rá à. sua cspósa; já não ~ão dois, cl>nstante :lo defender os direitos da
mas uma so carne. Cristo acrescen- nlulb.er brasJleil'a e, fôsse qual fôsse o
tou. Não separe -o homem o 'que noíne do Presiden~e vitorioso, aqui es,
:Deus uniu". Ai, tem Vo&~a 3xcelên~la tarja a bater-le palmas. . I
seus camU1hos dJ.vol·cistas totalm"me O Sr. Ary Pitombo - A idéia. é dI>
barrados. _ Sr. .o\dhemar de Barros.'

O SR. NE"...SON CARNEiRO"'" O SR. NELSON OAR!'iEIRO - .0\
Padre, 'fico com a primeira palavra idéia é do Sr.•lIdhemar d eBarl'os, mas
do senhor. Foi ela que deu imcioao .0 Presidénte da República ...,
mundo. o SI'. Adhemar. de Barros ainda não é
. :.0 ST. An'uda Câmara _ Mas VOSSl O Sr. Medeiros Neto- Mas o SI',

:E::eelência não pode valer-se de um Fedro~o Horta é .1Ministro da Justiça.
texto isoladamente; tem de acei~l' ,\ Q SR..1'ELSONCARN~RO - V.
o"'.:"1'i:::I imegral c: com (; contexto. E~:a. já. om'iu algum esplrito para In-

O Sit. NELSON CAR~EIRO - fOlmar à Câmara que o Sr. PedrosO
Não vamos cl1vergir, POrque amoos ~s- Horta é ,,'Winistro da Justiça? •
tamosde acôrdo nessa parte. . O Sr. 'Meàelros Neto- Atê a~ora ç

O ST. Arruda Cámara· - Desejo o nome que se apresenta conlO o que
dlzeÍ' a Vossa :C:,cel~neia que, .na· pro- l'ealmente será escolhido.
p:'ia ordem eSPiritual,. a providêncl~ O Sr. Vasconcilos Tõrre~ - O Aga-
:Dl'i'ma, que tl!lna .!nfl,llltos mel~s ;1. pito está falhando •.. CRiso).
processar a reuençao. Cla hUrrl;am.hctc, O SR. PRESIDID."'TE (Ranieri Maz.
quis fazer de uma mulher, :'v1al'lIl, o zilll) _ Atenção!
gl'ande instrumento, a pOl·tad~ra. dl
l'edencão da bUl~anidade, portanto,.e O SR. NELSON CARNEln.C - Con
na ordem espiritual a I'rryvidêncla t!eu cl1fo, SI', Pres~dente, renovando .ao.!J~
ê5se e;.;e:nj,ilO, n.. or~em material, po- mmha; ,satlsfaçao. de qu~m até hOJ
litica e administ:ratlva, ta"loém é tem. VIVIdo do voto feminmo, de quem
6bvio,. natural e consentiineoco.mésse até hoje se tem dirl~ido c01:lstante
principiO oue a mulher tome :parte mente 11 mulher para. lhe pedIr o su~
ativa efic:ênte e destac::da nas 001'3.5 por .ver que o nevo Presidente da' Re
hum~nas e de orden.-·material.. n~:j:lica se lembrou ele uma mulher, e

O SR.· NELS:ON CARNEIRO - MI"io, Clue~o manifestar meu agrado
Muito agrade;o a Vossa !j:xcelência, de uma mulher, ~c·", tdos os tltulos de
em n~me do 51'. Jâuio Quadl'os,p')t- cult\l~!l e sensIbIlidade humana, pflr3.
li u.e, Já a~ol'a, para escolha -da oSra. presldl1~ um.a Pllsta emo~le os proble
Raquel de Queiroz tem a~ bênjios da mns, s6 somo bem equ9C10nados e re

'. Igreja. . . ..... c' solVIdos se também . dulclcaE!0s.. pe1~
· . Mas 'é preciso Que focalizemos ~u'~':l pre~enca, cl~. mulher. (MUltO' bem,
· aspecto. Não se trata apenas de ,lllH 1nUlto bem, • almas).
'Uustre figura femilllna que já se jlr~- Durante o dis,:urso do Sr. 'Ne~
jetou de forml oeI:nitiya na lltera- son Carneiro. o Sr. SéTgio Mago;·

· tura.e .na e'lltura naCIonal. Trata- lh.ães. l.QVicc·Presirlente d.eiXa a
• de uma cepre,entante da zona 9.;}- cadelTa ia 'Presiclêllc!a. que é (
gusti:::da. do :Brasil, de 'U111Í\. ii1terpretc ocupada pelo Sr. Ranieri MazzilZi,

· e' de-uma testemunha. das agruras Cio Presidente. '.
!leu. povo. Os livros de fta'l'lel de O SR PRESIDENTE' .
Quelroz retratam, fixam o,dra:na da .. . .

, sêeae:, por isso mesmo, 'ganham, \l3. Jã. há. núnlero para. e. votação da
sua· pena: ~e escritora e no seu Cf'- matérIa -constante· da. .

'nçâo de mu1her.~ns e reflel.C0s que ORDEM: DO DIA
· ~capam muitas vezes à; sensib1lidil.de
;.mascullna.Sôbre ser a escolha pclaCon".plIrecern. mais osSri.:
.Fim~jra-vezdc :lIllla mlll:ler para in~ , . ~l:ieri M:-.,...;m.
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siçâo, quando o Art. 90 declara tex- latívnmente B. uma proposição etabora- blema, mas em encaminhamento lIe aprovar, em bloco, o resultado dos trQ.
tuatmente: da pela f)róprla Me8a. W1Ul questão adrnínístrabíva de rele- baíhos do Itatnllol'atl, isto porque ltI

..A retrro.da de qualquer prope- ,S. Ex~ busca fundamenta.r su~ bem vante repercussão social no grupo de c')missães de observadores parlamene
:slelio, em qualquer faz'e de seu an- ellLborada questão de ordem. de tal trabalho desta Casa. ~~res não são designadas com :1ou01-

, te M - t â dT uJd Estas, as razões por que a Presldên- êncía des partidos do Congresso. Em-
darnento, S{!l·ll. requerlda pelo autor ~or ,q~eda Jesa na~ ~r 11C da- cm não põde ainda atender à. reínclu- bora nobre, brilhantes tenham sido OI
ao Presidente da, Câmara que, e ;m

h
e uz r la co~c us: ?hâ ~~de de. são da matéria na Ordem do Dia companheiros escolhidos para compor

obtid,as a respeito as illforma~s ver.. c €;lar J)€ a pa avra ul'I\ e a O SR. ÚLTIMoQ DE CA..'l.VALHO _ tais comissões, não levam mandato a1-
neeessãrías, deterlrá, ou nãc!,Wo PresidêncIa, Entp.ndi'! S. El(~ Que um Multo grato a V Ex" gum, não representam nenhum pen-
pedido, com recurso para o ple- projeto da Coml.s.~no vem por si mes- • . . sarnento ou objetivo em relação aos
nárlo. Se a proposição ,iá tiver pa- mo ao plenário com um parecer e visa O Sr':.. PRE8!'DEN'.rE: problemas do ponto de vista partfdá»
recer ravorãvel da Comissão com- a cor;blnar essa ctrcunstãncia cem li Há. sõbre a .mesa e vou submeter e. rio. Dai não poderem expressar a opi-
:pctente paraopínar sõbre seu mé- l'et!!a do '&e~lmento OU'~ estsbe\e-ce votos o seguinte ntão dos partidos nacionais, em bce
:rit.o. somente ao .plenàrío caberá oue as propnsícões com parecer sô no- da pclítíca vexterna brasileira.
deliberar". dem ser retiradas da Ordem do Dia REQUEJR,IMENTO O Sr. Deputado Seixas Daria, em;

Salvo melho·r juizo de V. Ex~,que meriiante deliber~r.ão do olerdrlo. Senhor Presidente nome da UDN, estava incumbido diJ
sempre é o mais certo •.. ' Ora. o nobre Deputado Último de ' obter a ntt t d ..P t"dC'larvalho constcoí uma ló,ico.. nartm- Requeremos. nos têrrnos do Regi- o sse men o o seu ar I (J

O SR. PRESIDENTE: do. entretanto. de uma premissa que mento Interno, não haja expediente, c ao entendimento que já se dizia rea-
(""'A'NIEP.! M,\ZZILLI) O'!!T''''ado não estã no Re9'(l'I1ento. E' a (la cue nem Ordem do Dia, no dia 30, a 1Jm lIzad~. Até' agora, p~rém, não chegouI ''''- ". ~ - c'" de ser devidamente preparado o ple- às maos dos den:a.lS lideres que o sues-

, V. E:i~, 'ns proposícões elabora-das por ccnus- nêrío da Câmara para' a posse do creveram, Por este, motivo, acrerüto .
O SR. úLTIMO DF.: CAR,VALHO - são valem também por parecer. Trata.- Presidente e Vice Presidente eleitos i que, antes d a llpresen taç5.o do o;104

.,. entendemos que a proposteão não se de conclusão d~ S. Ex~. Que renou- no dia 31 do corrente em virtude' (:~ cumento, ou seja o entendimento co~
poderIa. absolutamente, sair da Ordem sarâ numa premíssa vde sua eleição, transmissão do cargo .do presidente, fIrmado pela palavra do~ lideres, na,
do Dia. sem que o plenário o decidisse. mas que não se extra! de nenhuma que se realizará. no Palácio do Pla- terem~s outro me.o sen~c manter. o

Estou certo di'! que. se assim li Mesa rsgra, seía do Re!;ime~to. _seja da naíto, à tarde. req~erlmento ~e apuraçao ou venn-
procedeu, veriflcal1do que labcrou em precessllnllstirad~s propcslN,ps nest.., Sala das Sessões, .26 de janeiro de caça? de votação, antes rormulado ,
equivoco, voltara 11 Ordem do Dia 1\ Casa. De tal sortte que a Me~a, não 1001. _ sonao» Pacheco e outros. (MUlto bem). '
propostcão, para fazer justiça. ·V. Ex~ considera. de modoc.l,!um, provida de O SR !imNE E~ coa S
poderia, prat.car êssa ato d,e justl~a nsrecer uma ,propGslc:1o l'!ue e'a t1'az 'O SR. PRESIDENTE: • , , 'Z:s v~ TE :
aos leaIs servidores da. Casa, hoie, para plenário. mas a'l-ena~ usa da atrl- Os Srs. que aprovam queiram ficar Peço a palavra, 51'. Presidente, na
quando o PSD nosso glorioso Pa.rtldo, buícão que lhe con~ere o Re,!lmento como estão (Pausa) Iqualidade de autor do requerimento•.
houve por bemsugeorl1' à. Câmara o de ter a iniciativa sob a forma de pro- Aprovado, . O SR. ~RESIDE~'l'E:
nome de V. Ex., nome honrado. digno postcão. O .s". A17nancto Carneiro (Pela or., (Ranten Maii:Zmll ...., Tem a p,alaV1'a
~()b to<\os os pontos de vlst.a, uma das FoI o que fêz a Mesa. E d~sse modo dem) re.::;uer verificação da votação. Io nobre Deputado Menezes C5rtes au
expl'cssões ma.Js altas desta Casa, para nlto troux.e com a pro'l')G,f:'io, () pa- O Sr. Presidente _ Peço que se lo.. ter do requerimento, para. encaminilar.
eOnCOIl'l-er às pr6xlmas eleições. (PaZ- recer de nenhun:ll.1 co-nissro. multo vjl.llte~n. os _5rs.Deputad<õs qtle apolam O SR. ME~"EZES CÓRTE~;
fitas) • " menos de uma. Cõmlssão Que tivesse a verlflcaçao (Pausa)'

, As palmascorn que minhas despre- Qualquer hle'rarqula sôbre 9~ dem2is Não houve apoIamento. Está aprQ- (Para encaminhar. Sem reviSlio /ta
tenclosas pa.lavras são recebidas vêm nesta Casa, i'!>rque a Mesa não a tem, vado o requel'unento. orad.or) - Sr., Pre~ldente, no inIcio
1\0 encontro da nossa afirmativa ele na forma,:d'IÍRe9;imento. desta sessão recebi apêlo donolne co-
qu~, q,uando' contemplamos V. Ex~, Quanto ao a.~l'lecto sentimental ('/ue O SR. l'llESIDENTE: lega Cabrlel Passos, que me in!ormava.
cont-emplamos ,a. própria, Câmara dos o, meu ca.ro aml"-:o e'ccrrFIlgI~nãrlo Há' sÕ,bre a. mesa e' vou sullmeter a' estar êste asSlUlto ,do, Projeto ele' De-
Deputados. ~rque V. Ex~encarna o último de Cll.rv~.lho traz 11 Ca..~a. s~m votos o segUilHecreto-eglslatlvo 57-A, no COUS<IlSO o:e-

.~ C· te d elhor' d8 ~""'d" hll. de m" sonsibilizar multo ." , ral das'corrcn,tes part,idãrlas destaque es.... amara m a m .. u •• '.. - - ' , .' -. Re~ueflme.nto do nobre Deputado Casa. numa situação de ~ntendimento.
lua cultura;dlgn!dade, clv!smo e des- E foI assim que recebi a sua, mnn!!es- Menezes COrtes .de prere,.ren.cia para o S,. Exilo. sollcitava ,que r.equeresse pre
medido amor à Pátria. ' (Muito bem). ta~ll.oafetuosa, seguIda daqu.ela ou- Proje~ de Decreto Leg.sia.lvo n.9 ~7, ieréncia pa,'a este projeto, que est~

Hojl', qua.ndo o PSD faz justl~a a. trs de estlm'110 d~ste ~nel"O:!o pIe. sob n. 7 <j.a pauta. Trata-se do a.cor- soo' n.9 7 da pauta, sobretudo !JOrque
'\' .Ex~,·semfe.vor algum,porque há ná,rl'o em. relação ao Presl(\en.te. O\le àoele Montevldé1.\. Os 51's. DIlputado; temia..,.. e acredito que com êle ou-
muita.s injustiças que se ,p1'aticam se, honra de ser também e antc3 de que aprovam a preferência ... c:
como ju.stl~a. ""r exemplo, a que se faz tudo, o DeP.utado do plenário.. I _equen a, tros colegas - ,houvesse qualquer ·pe ..•..~. que ram permanecer como estão. dldo de Verl!icaçêO em proje~ ante-
às vezes neste plená.rlo - e quenl5.o Mas n~.o tem em vist.a a. 'Presld~n- (POUSa)" Com a J;alavrll para enca- riores ~•.
quero trazer à baJla, , para não em ela, nem a Mesa protelar a d~15110 zrJDllar o 'requerimento de preferência "
palideeer a homens,gem' que os noss~ de matéria ('lue deve T'e<tisf;l:ar distrf- Il Sr. Deputado OsW'Ütlo Linlll Fifuo Ag~ra v.~Jo.pelo encaminhamento de
COJ'acões prestam M nosso'grande Pre~ bUlÇão de jllStl~a, sobretudo quando . votaçao oeste requerimento e peias
sldellte _ ,!fultamente neste dl'a, Vossa se trata do funcionalismo eselr.plar e O SR, OSWALDO LIMA FILHO: manifestações fora do mlcrofone, l'-as
Ex~ podJerla dar Interpretação real ao operoso desta Casa. (Para encaminhar a votaçãO)' (Sem em plenário, que está navendo ma in·
terlo do Reglmentoefazer j1,lStlça a A Presidência declara. e a faz sem "€Vlsão ao oraaOT) _ Sr. Presidente, terpretação d:> _meu objetivo.
êSSes fu:ncionã.rios 13ionelJ:os, sobtcdos qualquer subpensamel'üo:>. que ~ impôS- como tive ocasião, de expor em uma Nesta condl9oe,S, retiro o requeri
a; aspectos, de Brasflia a êsses ho.;sfvel () sueemo de qua.l<1uer ll,Çao pa.rla. das últlri1as reuniões, a. representação mento depreferencia que, entreguel •
mens sôbre cujos, ombros e em cujas mellw ou administrativa nestaCllsa, do Partido Trabalhista. Brasileiro !lo ~csa. (lI(utto bem.· Palmas).
mãos re1)OUSll. " bom an~mento dOIS sem o concurso desvedado do s~u corpo zerll algumas criticas >lo aprovação pura ,O SR. pnESlnE~TE: .
trabalhos do 1lnico pod~ que funclo- mngni!lco de auxiliares. PrOclama e e simples do Tratado de Montevidéu " '. '
na de .fato e de direito, em Bras1Ua, reconhece, mas a Mesilo precisa t.a.m- llaconvv:çlio de que êste InstrumentÓ,'<Ramert Jl.!azZilll) - Retirado, tlc.1)
quê é o Poder Legislativo. (Multo bém auscultar tôdas as tendências, e de acOráo lnterna'clonal, ,aprova.do semi seu au;or o reCjuerlmento de prefel'ê~
bem). Porque OIS outros Poderes fun- estão fazendo, no sentido aJe trazer ob1'a legislação que regulasse 'o capital es- cia, va.-se passar à materlaconstan.e
ciemam, Sr. Preslden!:<!, um por plrra- do lnterêsse,d(} pró!)rl" funcIonalismo trangell'o e, sobretUdo, disciplinasse a da Ordem do DIa, 5<lD n.

9
1.

ç8. como é o eaS<l do Ex~utlva (riso), da Casa. Incumbindo à Mesa a lIçâo I'emessa de lUCl'os, ~~ tornaria!' ~pesar Votação. em discussão'únic/},
c 'outoro fraclonac1o - o Pl>derJudl. de ave-rllluação de todos os aspectos dos altos objetivos ,do Trataclo que da emendo âo Selladc.ao Projeta
çiã.rio. : ' OU! pOSSam t.~zer sltuacócs de major todos reconhecemos, -em algo de pre- ng 2.728-B de 1957, que, cria o

O Sr. Menezes eóites - V. Ex~ eatã dificuldade na tl-am.ltacã.o das'pr(}!IO- judicial à economia brasileira. .. Curso de Arquitetura e, Urbanismo
criticando o Sr. 'Juscelino Kublts- sl~õeg. prefere que a matéria seja e~a- No debate aqui travado, Sl·. Presi- na Escola de EngenharIa da UnI.
chek? ' minada, como está sendo, num re~l- c1~nte, o assunto ficou eluéldado elt! vers/dade do pr;,"aná;tendo 'pare-

O SR. úLTIMO DE CARVAUiO _ me ~e()()laboração entre ~dUas Casll!, varias ângulos, e dai resurtou enten- ceres favoráveis das Comissões de
Não estou criticando o Sr . Juscelino porque as duas Casas estão empenha- dimento reduzido, sob a forma. do- Educação e Cultura e de Orcmnen.
Kubitschek: critico o Poder Exccllt1- das-no mesmo p:op6,sil;Q do. PeP\1ta~o cumental, num acOrelo, entre todos os ,to l!l Ftscal!2ação FinanceIra.; ,

nltlmo di'! c~valho e do p1enârio desc;a \1deres elil partido nesta Casa, pelo ,
1'0. Entendo que o Sr. Juseellno.Kubi- . " qual se veri'lc~ e se "~er'" 'que o O SR. PltESIDENTE:
tehck nllo é todo o Poder Executivo, Oll33o, de tI'. cr o Projeto, de Resolução • ~ - ...
V: Ex~ and,a um pouco a~8'xonado, para a Ordem do Dia no,menorprllzo 'I'l'9.tado d~ Montevidêudeve ser apro- Vou submeter a votos a seguinte

- - """sível e com as condições mais 1a vado, mas que também as llderanças
de sorte 'qucnáo está m,llto em con~ .. - . , - do Partido,.' Social Dem1lerático e d'a EMENDA DO SENADO
diçf>es de julgll1' 1lS paJavrasde seus vorávels por sua vez llOSSivels, o. fim
ad""...., os. (Riso).. , dJe que a matéria tenha o ,ItJ..'\to aqui- Maioria, da União Democrlitica Na- Na 1

.".~ -. líbrlo na d'CClsão' acertada Que o pIe cional e da OposlçãOj'do,'Partido 80·
Pcdirla. aV. Ex~. ,portanto, Sr. Pre- ' " _.~,,' cla1 Progressista, do Partid.o Traba- .Árt'~ E' .criada li Faculdadecle Ate-

s~dente, nesta ,oport1ml.dade,fazer jus- .ntl.rlo há de adotar Pi'!lo concurs~ de Ihlsta Braslleiro, do Partido Socialista, dicl1la de Santa Catarma, com sede
tlça aos leaIs servidores desta Casa, sua. Interven~lio em tódas as fases da. entre outros, se obrigam a proceder à na cl~ade de !lorio.nópolis.
orc1enandose insira novamente na 01'. sua. elaboraçã.o legislativa. votação, no mais breve prazo de tem- . Pf.ragraf~, unlco- A, FacuJdade.
dem do Dia o projeto de ResolUção ~ta S l'azão por que S Presidência po possivel do projeto que regula a que será ag~egada.à. Universidade ;:e
n9 '74, que ind2vida1llente - se pu· não teve condições ainda 13a,ra aten· remessa de'!ucros para o ,exterior, pro. 6a:Jta catarm~.integrará o M1nIsté.
dea'le, eu dlria lrregu'la.rmente ;..., foi der a.o seu próprio impuJsa pe!5oof de jeto de autoria. do nosso nobre eole"a rio da Educaçao e Cultura. Diretoria.
:ret11-a.do da. Ordem do ·Dia, (Multo traz8ll' prontamentePIIJ'a a Ordem do 5érgio Magalhães. Igualmente se con- dQEnsino Superior, ricandolnclufda./
'b~) • Dia a matérlal O nobre relator~' as- vencionou que, em principio, se discl- naca.tegorla dos estabelec!nlentos ,díi

o Sft PRESIDENTE' .,unto, Deputado A3,'yPitombo, estão pUnarla também a escolha das repre- que tlata a,Lei n9 1 .254, de oi pe de-
" .' bem Infonnado de tudo e tem ]lol'estado sentaçlles do Congresso %las conterên- zembro de 1950. "

(Ranlerl MazZiZi) - O nobre Depu· a máxima, a~ção, a.sslm, também 011 elas internacIonais. porque umdos gra. Art. Dentro de' sesésnta dllU, ..
tlUlo tl'ltimo de Carvalho suscIta uma: déma1!l,oomponentes- da Mesa e.,llS ,ves defeitos do tratado aqui em dis- contar da:' data da publ1caçáli desta:
questão de ordiem· sôbre,a retlirada'.de assessOlreil mais direto.s da Mesa., que cussão, neste .momento 8l?Onta4o por lei, o Poder':,Executlvo. enViáráan"
oficIo· pela presidência., de proposição são',fundonã.rioo desta, Cas$., dilPloo, ,váriOS, é o de que êsses Tratados, Clomo Congresso NaCJonal mensagem, na.
e1abàradillo pela. Mesoa,.cla Câmara e 'que exempla:es, operosos e, bem sabetn;, da em geral o Itamaratl tem 'elaborado), forma da' Constituição Federal. pro
:t'1S1UN.Va. na pauta, dos ,trabalhos de constante preocupaçã,.o da Presidên~laresultam da fa.lta de audiência' com. pendo as medldas·necessárlas 11 orga.
~e~er:mJn,ada '.scssãoi,e estranha, que e ,da Mesa com S,OlUÇ:to'd,êSttl assun,to,' Pleta, do Congresso, posto, ,quase se,m. niza.çlio. do pess,oa,ldocente•.a,dmi,,nia,,-'

\~,~d1~~ ha.ja,/lido ad0lilld.0 'fOo~QUe _ nâo d!Ve,tranaf~~em pa:~.pr~. ~E! "l' ~P..~~ ~ ,;r$.}eüK '2ll_~llt~~e a~ar. tÇcniço. da .Fac~d~.';,



se ou utlliz.atlas pelas Faculdades e Idade de Belas Artes;. e, flnD.lmente,\
E.~colas referidas riõ_rtlgo. 8 (oito) cargos em comissão, de Dl-

~ 2,9 E' assegurado o aproveitanle~- reter, smbolo 5-C, 8 '(oito) funções
to no serviço públilo tederal. do pes- gratificadas de secretãríc, 3-F. e 8
soal dos estabelecimentos ora federa- (oito) funções gratificadas, de Chefe
Iízados, contando-se-üie o tempo de de Portiu'ia, '20-F, .uma para cada.
serviço, para efeIto do art. 192 cIa. unidade universitária das acima enu-
CO:Jstltuiçáo Federal. . iicradas. '
1- os proressôres catedrátícos ef~- Art. 13. Para atendimento -da dos-

tl:ro~, .no .Quadro ~ermanente ?o.Ml- pesa decorrente da presente lel no
nístérío da Educa-;;ao e cultura: . exercícío de 1061 fica o 'Poder Exe-
li - os demais smpregadcs, regu- cutlv~ autoriza"do' a abrir pelo MinJs-

larmentc nomeados ou admitidos atc . . - ult" 'd'!
o dia 1 de novembro de 1960, no Qüa- térío da E~uc~ao~e C ura acre; o
dro de Pessoal da Universidade do especíal de C_$ ~1l;660.00?,OO .rtre
Estado' do Rio de Janeiro,. observada zentos e onze: milhões, sCIscept.os e
a legislação em vigor. . _ sessent.a mil cruzeíros) , assim dl:otrl-

r 3~. Poderão, ser aproveitados, cc· buídos: " " . ' f'
mo Interinos. os professôres d.s a',;l- (a) . Para li Faculdade ~e Flloso"la
dídos estabelecimentos, que oCU!lcmF!,I. - UFERJ - D_, SU). qr$
interinamente. ou p<>r contrato, cate- ~3,-S2,QOO,OO (quarenta e. tre~ n1~boll6
dras dos mesmos. duzentos e noventa e dOIS mil cruzei-

§ 49. 'Para o cumprimento do que ros) ser:do Cr$ 19.740..000,00 (dezeno
dispõe o § 29, a Reitoria da refertda I ve m~lhoes s~tecentos e quarenta ~:
Universidade apresentará à. Diret01"Iil.1 cruzeiros) para Pessoal Pern:!anen ,e,
do Ensino Superior, relação acompa-j o-s 2~,124.000,()O (Vi.ntem1.lhoes cen
nhada do currículo de seus proressõ- to e víute e Q~at:G mil cruz~~os) piJ.
res e servidores, especíücaudo a fOro) 1'30 Pessoal Tecmco e AdmlIl.stra,ivo
ma de investidura, a natureza do ser- do Quadro Extraord~ár1o....Cr$ ••.•
viÇo que desempenham 'a data da 1.42a,ooO.0~ .(um mllhao quatrocentos
admissão' e a remuneração, e vi~te OIto mil cruzeiros) para ~s

§ 59. Serão expedidos pelas auicri- flln90es .gr~tificadas e 9rS 2,000,000..)0
dades competentes os títulos de no- (d~lS milhões de C!~ZelrOS) para Ma
meação decorrentes do aproveltamen- tenal e Encarg.os Diversos ..
to determinado nesta leI, depois e a b) Para a F!Scola de,Servlco Soci~l
contar da última das escrituras pu- ~E.~,S, - UPE:RJ -DeSU) <21$
blices .referidas no. § 10 dêste arti,u. _9.1uO,OOO.~O (vll?te e nove milhoe~

§ 6~. Os atuais p:Ofessôres interinas cento e vmte mIl .cruzeiros! sendo.
e contratados para a regência das cá- Cr$ 8A60,OOO,OO (Olto ~Ilhoes .qua
tedras, nas Escolas e Faculdade c1t'1- trocentos e sessenta mil cruzell'i)s)
das no art. 10 desta lei, com dois ou para Pessoal Permanente; cr~ .......
mais anos de .efetivo exercicio terao 1~.232,OOO.~ (dezessete milhoes du
o .direito no cargo efetivo de assisten- zentos etrmtll.. e dois mil cruzeiros)
te, de ensino superior, nivel 17. I':l"- p~a Pessoal Tecnlco e Administrativo
manecendo toda.viana re"'ênclll.ln- do Quadro Extraordlnãrio; Cr$ ....
terina da cátedrflt,ak a reailzação do 1.4~8,O()O.00 <um milhão quatrocentos
concurso respectivo. . I! V!I!tee ol~o. mil cruzeiros) para as

Art. 11. .'I. Universidade de que trS- funcoes. c:mtlflcadas e 9r$ ., ..... ".
ta. a Lei n93.834-C, .de 14 de de- 2.000.000.00 (dois.:.milhoes de cruzei
'zembro. de 1960. art. ).5; fica autori- 1'OS) para Matenal e Encargos Dl
zada a,i,nsta!ar e a,"1azei' funcionar. ver;os; . . . _
dentro de tres anos, uma. Faculdade c)· Para' a,-;Esco!a de Éngenlu~ia.
de Filosofia, Ciências e Letras e uma tELE, UFERJ _ De Sul ~CrS ;.
Faculdade de· Belas Artes. qbservadas 71.352.000,00 (setenta e um mllhóes
as normas. do respectivo E~tatuto. " trezentos e cinoüenta e dois ml1 cru-

~ l~, Pa~san1, a. den0llll;Oar-se fia- zeiros) sendo: Cr$ 25,994.000.00 (vinte.
culd~de PohtécUlca. as entidades UDl- e cinco milhões novecentos e noventa.
verSltlil'la.s a que se. ~efere a letra cf e quatto mU cruzeiros). para, Pessoal
do a:J' 16; da lei i:ldlcada no ar~[;o. Permanente: Cr$ 37.980.000:00Ctrlnta

§ -;. .E tr~n.sferlda à.mesma au- e sete milhões novecentos. ~oitentamu
ta!'qur.r. e~ucaClOnal pl'evis"a nes_te IJ,:- cruz~iJ'os) para Pesso~ Técnico eAd
tlgo, a ~.legaçãCl ps.ra execuçao Qe minrstmtivodo. Quadro Exf,raor:iJnã
o~ras au.orlzadas no art. 2\' 1ia;oel rio; Cr$lA2B.OOO,OO (um milb.ão.qua.
n 3.695. de 18_ de dezembro de 19i13; trocentos' e Vinte e oito mil. erm:ei
e a ela passarao a integrar-se, auto- ros) para as funções gratificadas .e
~àtlcamntee, todos os instiWtos, úr- Cr$ 8,950.000,00. (seis m1lhlles nove':
saos e estabeleclmento~ de qualq'ler centos e cinoüenta. mil cruzeh'oS) para
natureza, sediada~. na Cidade de San- M~terlale Encargos. Diversos;. . .
ta ~aria, pertencentes o~ vinculadosd) Para a, Faculdade de 'Ciêncl3S
~F..culáade~que, por forç:lo da. LeI Econ6mkas (F.C.E. UFERJ _ De
n 3.834-C. ae 14.de dczembro de Su) _CI'SS7.244.000.00 <trinta e sete
1960 (ar.t, 16) foram . !Dcluldas na milhões duzentos e quarenta e qUll
compos!c;ao da nova Up.versidade. tro mil cruzeiros (sendo,: Cr$ ." •• ;.

Art, 12. Para. execuçao do. d1sposto 12.972.000.00 (doze mllh1ies novecen
nes~a l~! e o funciO~9.mento· de .todos tos c· setenta. I!. dois mil cruzeiros)'
os mstltutosfedera.s de enslnO 1;11-

1
na.rap,esSOl\IPermanente' .(11'$

perlor, perteneentesã. univerosidade d~ 20.844,000,00.' (vinte .1Í1l1hÕes oftooên:
que trata o art. 15 da Lei n.' ? 834-0, tos e quarenta e quatro mil cl'uzer~
de 14 de dezembro de 1960. sao ~m,· ros) para Pessoal Técnico ,e.Adml
dos, ~o Quadro Pe~anente do MI- nlstratlvo do Quach'o Extraordinãr'()'
nisténo da Educaçao e Cultura .- C S 1 4?O 00000 .( 11M' . . .,
Universidade do 'Estado do RIo de Ja. r,. . _a" ' . ,UI? m , ,o quatr()
neiro, 35 (trinta e cinco) cargos de centos e vmte_ e, Oito ':OU cruzeiros)
professor catedrático, para a Faculdade para as Junçoes gratl~ca.cIas ..e Cr$
de Filos'ofia, . Ciências e Letras 23 2.000, OllO,OO (dois mllhoes de cruzei
(Vinte e t,ês) para a Faculdade de ~O~.) ~araMaterlal e Encargos. Di
CiênCias Econômicas. 46 (quarenta e e 50S, '
seis) para a Escola de Engenharia, e) . Para. a F,scola de Enferrnagem
14 (quatorze) paI:!.·11o Escola de Ser- Cr$ 30.652,000,00 (trlnta.milhões seis
viço Social. 14 (quatorze)' para a' Es· centos e cinqüenta e dois mil 'cruzel
cola de ·Enfermagem; no mesmo qua- ros) sendo:. Cr$ 7.896,000,00' (sete
dro - Universidade de .Santa Mari3., milhões oitocentos. e noventa." e ·.seis
13 .(treze): cargos de professor' ~:tte· mil cr.uzelros). pata. Pessoal .Pc1'Il1lt
drático para a FacuIda{je de Odonto- nente; Cr$ l:UOS.OGO,OO (tl:eze ml
lqgla., 40' (quarenta) para. li Fac,.u11s,,: lhóes trezentos e alto mll cruzeiros)'.
çlePolltécnica, 22 (vinte e dois) para para Pessoal 'l'écnlco ecAdminlstrati"
a Faculdade de Agronomia, 14 (qua- vo do Quadro E."CtraordinârJo;. qr5 .
tor~e) para a Faculdade de Veteriná- 1.428.000,00, (um. tnilhão quatrocentos
riá 35 (tr:lnta e cinco) para all'acul- e vinte e oito mil cruzeIros) para
dade de Filosofia, .Ciências e Letras, Funções Gra.tiflcadas e Cr$ .• ," •• " I

Q 35 (trinta 9 clDo). p'araa Facl1l· 8.020;000;00 (oltomllbõeaa v!ntám1l..i

de, bem como EIS provídências CGm- constituir unidade integrante,cám ..
plementares para a execução do dís- denomi~ação de Escola de Agronomia
'llGsto neste artigo. IJ veterínáría da tlniversidade do Pa.

Art. Dentro de cento e villtedias, ralJá,a. Escola Superior de Agricul-
• contar da data da publicação desta tura e VetcriDl1ria do _Paraná, • (ae
lei serão incluídas em Regimento ~n- Ise refere a ei n,O 1. ()5D, de 16 de ja
temo. as disposições reguladoras do I'JleirO\ de 1950,
!ullcionamento . da Faculdade .ora Art. 2.9 São transrerídos, com 'os
errada, de. acõrdo com o Estatuto da respectivos ocupantes,. dos Quadros
Universidade de santa oatartan. Permanente e Suplementar do MI-

.-l.rt. A Escol:!. de Entienharia In-, nístérío da Agricultura. para os de
cll1stri:ll, cem sede na cidade do Rio' idêntica denominação do Ministério
Grande, Estado do mo Grande do claEducaçáo.e oultura, os seguintes
Sul, passa a integrar o Ministério da carccs, criados pela Lei n.« 2,366, de
Ecucação e Cultura - Díretoría do 7 d~ dezembro de 1954, para a Escola
Ensino Superior na categoria de esta- SU!J~rior de Agrioultura e VeterinárIa
belccímento federal de ensino, dcIdo Paraná: '.
acôrdo com o que dispõe a; Lei núme- Quadro Permanente
ro 1.254, de 4 de dezembro de 1950. .

Pará<rrafo único. Dentro de ses- 37 - Professor Cat.edráticó. padrão O;
senta dias, a contar da data da .pu- 2 - Professor, padrão K;
blícação da presente lei, o Poder Exe- 1 - Oficial 4dminis,rati,'o, classe J;
cutívo enviará mensagem ao Oongres- 1 - Almoxal'lfe, classe B:
so NacIonal, propondo, na forma da 1 .-,- EScri~ur;i:::o, ctasse l";
Constituição Federm, as medidas ne- 1 - Escriturário, classe E;
eessárías ao cumprimento do disposto 1 - Dactilógrafo, classe E.
no artigo anterior. . Quadro ,suplementar

Alt. Os recursos para a manuten- 1 - Continuo, classe F.
ção e desenvolvimento dos serviços 7;l't. 3,9 São suprímidcs do Quadro
da Faculdade de Medicina de Santa Permanente do Ministério da Agrl
catanna e da Escola de Engenha.la cultura. 1 cargo em comissão de DI
Industri31, provisão 'das dotações 01'- retor, padrão CC-5, e 1 função gra
çamentárías que lhe rorem .atribuidas! tificada de Secretário, símbolo FG-6,
'pela União, das rendas patrimoniais; igualmente críadcs pela Lei n.9 2.366,
das receitas de taxas escolares, da 1I de 1954.• p.ara a Escola, a q.ue se re
rctribuição àe atividades remuneradas fere o artigo anterior,
.de -laboratórios. de don.çóes auxilias c Art. 4.9 Fica o Poàer Executivo au-
sUb"en~ões e eventuais.' t.orizado a transferir, com os respec-.

Aprovada. tivos ocupantes, para a Tabela Nu-
mêrica de Extranumerários-mensalfs

O SR. PRESIDENTE: tas da Universidade do Paraná. as
(.) projet~ val à reu!'çio final, dán- funções criadas pelo Decret~ n,o 38.209,

..to-se c;enCla de ocorrido ao Senado. de 10 de novem':1·o c:le 19D5. na Ta-
., c ,_. , - Ibela única de Extrranumerárlo-men-

•VO.aqao, em dzsc/tssao umca" da . sa]i~ta do Ministério' na AgrIcultura.
,e,;enrla d:> Senado ao Proleto I Art. 5.9 Ser.o aoostilados pelas au

n.. 1ti7-B, de 1955, que crta no De- toridades compe~ntes os titulos de
partrlmento Nacional de Estradas Inomeação ou' de admissão dos atuais
cf! Ferro o ServIço Soplal das Es- neullantes dos cargcs e· funções, CUja.
t, ~da~ •d.e Ferro, ter:a~ pareceres I tr:m.sferêncla. é prevL,ta por esta lei do
javora.vets d:z.s Com!ss~es ele Le- J Min!stérlo da Agricultura para o Mí
gUilaçao Soezal e de Fmanças. nlstério de. Edl1cação e Cultura, asse-

O Sn... PR..ESIDENTE:\ p,urad26 os direitl!s de que .gozam os
menCionados serVidores,·

Vou scubmeter-·a. vo.tos o seguinte .1.' .:\rt. 6.9... Os bens móveis. e im.óveis e
E..\1E.::'<DA DO SENADO os direitos do .es~beiec~mento de
. ~ue trat:t esta 1"1, .li Incc,>\,porados ao

Ao. art. 4,~. . IPatrimônio da. União, serão incluidos
Dê·se a este artigo a. seg-.tlnte Te- no l?atrhnônlo tia Universidade do

cação:..... ,pa.raná, entidada autt'-rqulca vincula.-
~.o\l't. 4.9 As Eseradas de Ferro na-Ida ao Ministério da. Educação e cU!-

clcnais, soa a administração de auc tura. .. .
tarquias oU socie!iade de· .economia I Art. 7.9 ~ica altera10. o Orçamento.
mista.. federais ou estaduais, ficam da. União para o cOrrente exercicio,
IIolltoriZadas a ooorar, SÔ.Jl'e as tantas para efeito de tral1sferéncia. do. Mi
vigorantes. . uma taxa adiclonal!!e I' nistério da Agricult'.lra para o Mi
.2....,•. (dois por cento), cu.jo pro.duto nistério da Educação e cultura (0.1
constituirá 0, Fundo Social Ferroviário, Visão de Orçamento _ Encal-gos Ge
destinado ao. cumprlmentl,) dos Obje-jrais _ Entldadas Autárqulcas '-'11m.
tivos desta lei.' vcrsidarle do Paraná) , de tôdas as

Parág·mfo único, A1; Estradas de I dotações, com os respectivos ~aldos
Ferro. que cobrarem a tal>"a a que sa. I cons;gnados à Escola Superior de
re::.ere êste art.lgO deverão reco.Ih.er,IAgricultura e Veterln.ária d.o Paraná.
mensalmente, o produ otela arrecada- •Art. 8.' .Seráo .introduzidas, me
ção no BancodoBrasl!. em conta e, diante ato do PClàer Executivo, no
à disposição do . Serviço Social das i Estatuto da Universidade do Paraná.
Est:':J.das de Ferro". aprovado pelo Decreto 11.9 39.824, de

Aprovada, 21 de agôsto de 1~56';. as modi!lc.ações
O 'SR PRESmENTE' decorrentes da execuçaodesta lei.

. . . Art. 9.9 Dentro de 180 (cento e 01;:
O projeto vai à red~1io f:nal, dan- tenta) dia;; contados da publlcaçáo

. elo-se ciência do ocorrido ao Senado. d-esta lei deverá ser ellPedido oRc-
• ,.. . "'imento da Escol.:t, a que se refere o

V~:açao,. e1l1.}~SCUSS~~ umca ,do ~rt. 1.9. regendo-se a mesma até li sua
Pro, to n, 1. :,)8, ~e L09. que 1Il- vação pela a+ual observadas as
corport;, a Umverszdade '120 P~ra- ~~~oosições de.;ta l~i. '
na. a ...scola, SU"jlerzor de AlI:ncuI- A. t . 10 São federalizada;; e incor-
tura e vete~'m~n!! ~? Parana e d~ ôridas à' universidade do Estado do
outras prOtzC!e~clC~S, tendo p~r~ ~io de Janpjroas seguintes Facul
c"!es: da çom!ss.ao de c.o';S~ztuz- dades e Escollls, com sede em Nite,·ól.
Ç~lO e Justzça. p.eta constztuclonc!- ca ital do Estad'1 da Rio de Janeiro:
/ll1acle; da Com,.s3ao ele Educaçao . p) Faculdade de Filosofia CiênCias
e Cultura javoravel e; com 3ubs- I ~ tr. . . '
titut!vo.da, COn:issã(). de Orçamen-I e b)e ~uldade d~ 'Clências Econô-

_ to .e FlScallzaçao Fznancetra. micas: . '
O. SR. PRESIDENTE: c) Escola- Fluminense· de Engenha-

.. Acêste projeto a Comissão de Edu- r!~\ Escola de Scrvic~~ sõcial;
CIlt,;:::O e Cultura ofereclJ,U e vou sub- e) &saola. de Enfermagem.
meter a. votes o seguln.e ~ 1.• ' Independentemente de. qual ..
. Substitu..tilJO.. quer Indenlza<;âo, são incorporadoo a.o

•...•.... . • .. _ ~"d:l. I' ;: . Patrimônio da UJliverslda.de, medlan"
'. Art, 1.9 ...E n:co:..o._ à 11nve.sI~1 ~ escritura públ.ica, . tOdo!;'os. bens
:~~Paraná, da. qual passa. a Jril>lIei1imóveise .direítoll ora.~.:II~-.

'646 Sábado 28
Os ~ --Y7T

DIARIO 00 CONGRESSO NACIONAL (Seção I)
r

Janeiro de 1961
-=;=-r ."



547

Armando Carneiro - psn.
Océlío de Medell'os - PSD

:h!aral1hão:

Clcdornir Millct - PSP,
Henrique L3. Roque - 251':.
Neiva Moreira. - PSP,

Piauí:
Laurentino Pereira - P5D.

Ceara:
Expedito Machado - I>5D.
Francisco Monte - PTB.
Furtado Leite - UDN.

Paraíba:
iAbelardo Jurema ~ PSD.
Jandui Carneiro - PSD,
Humberto· Lucena - P5D.
Jacob Fmntz - PTB.
José JoffiU - P5D.

Pernambuco:
Adelmar Carvalho - psn.
Andrade Lima-Pilho -PSD.
Gi1eno Dé Car!! - PSD.
José Lopes - PTB.
Lamartine TáVOra - PTB,
Milvernes Lima - PSD,
Nilo Coelho - PSD,
Osvaldo Lima F'ilho - PTB.
Souto Maior - PTB ••

Alagoas:
Abrahão Moura";;' PSP.
AloysiO Nonô - PT:B.
Ary Pltombo - PT:B.
Medeiros Neto- PSD.
Souza..Leão - PSP.

BaWa:
Antônio Fraga -.., PR
Edgard Perelra- PSL~

Fernando Santanna - PTB.'
Hélio Cabal- PSD..
Hélfo Ramos - PR..
HlIdebrando de Góes - PSD.
Miguel Calmon - PSD.
Regls Pacheco - PSD.
Teódulode Albuquerque ~ PB.
Waldir Pires - PSD.

ESpírito' Santo:
Dirceu Cardoso - PSD.
Napoleão Fontenelle - PSD.
Oswaldo Zanello - PRI'.
Ramon Oliveira Netto - PTB.
Rubens Rangel' - PTB.

RiO de Janeiro:
Aarão stelnbruk ..,;. PTB,
Monso.....CeIso - PSD.
:Bríglão Tin~o - PSB.
Bocayuva Cunha - PTB.·
Hell Ribeiro' - PT:B.
Jonas E1ahiense - PTB. .
Mário Tamoorideguy ... PSD,
Moacir Azevedo. - PSD. ,.--"
Pereira Pinto - UDN. ~ .
Raymundo .Padllha ..- UDN',
Saturnino Braga - PSD.
Vasconcelos Torres -, PSD.

Ouanabara:
Benjamin Farah - PSP.
Breno da Silveira ..;.,.PSB.
Elói Dutra -·PTB.
LyclO Hauer ~ ~TB.
Nelson Carnelro- P.so.
Sérgio Magalhães -. PTB,
Walclyr Simlles - PTB,

Mlna.s Gerais:
Dias Fortes, -- PSD..
Carl08 do Lago "';'PSD.

• Celso,Brant -'PR..
,~teVeJI Rodr~gUeS- ~3..

o SR. P&ESlDENTE:
Responderam a chamada nomína; .e

votaram 163 51'S. Deputados sei.do !la
Sim e 53 Não, com o Presidente 
164,

Esttl. aprovado o sub3~ltut!vo.

Votaram Sim, os srs. Deputados!
Amazonas:

Adhur Virgilío -PTB,
Jayme Araújo - UDN.
Joáo Veiga - PTB.
Pereira da Silva - PSD
Wilson Calmon- P5D.

parã:
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Q .SR. PHESIDENTE:
...~em a palavra o. nobre Deputado.

O SR. r.liURO CRUZ:

Sábado 28íe--'-.~"'.'.=. -' .. ,-.'

cruzeiros) para Materíal e Encargo)
Dlvel'sos.

j) crs 100.000,00 (cem milhões)
para pessoal, material, encargos, ~er.

viços e equipamentos da Ul1iversiclil.
ele de santa Maria.

Art. 14. Os cargos e funções de
que trata a presente lei, serão enqua
drados e ajustados automàtrcamente
ao sistema da Lei nv 3i780 de 12 de
Julho de 1960. '

Art. 15, Revogadas as dísposíçêes
em contrário a presente. lei entrará
em. vigor. à da ta de sua publicação.
. O Sr • .LCl1l1'O cruz. - Sr", Pres::lente,
peço a palavra para encaminhar a
votação.

níca , Inte:;ram seu corpo docente I Que ínstttutos, que estabelecimentos
alguns nroresséres ,da Unlversida- sao .êsces, Sr. Presidente?
de do Brastl. '\ N-" ' .A FacuidaCle de Ciências EconO- ... ao sabemos. Ql1a:s _os _encargos
mícas, ruuuada em 19~2, é obrl> , 9ue')advjrá~ da. aprovaçco deste pru
de grande ideaüsmc de seus fun. l Jeto.Ignolamos~
dadores, e através, de apreciével l Mais adiante, verifl::amosque,. en
esfôrço, conseguiu, até o presente, Iquanto são criados os car~os de Di
diplomar duas centenas de oacna- I reter, .de SEcretário e de. Chefe de
réis era ciências econômicas E'I Portana para as faculdades e f'..'3CO
uma socteusue civil sem fins' tu- las da Universidade de Santa Maria,
eratívos, . Inão o são para as escolas vda Uni-

A Escalo. do Serviço Social, i115- vel:sida de lia Rio d~ ,Janeiro que se
talada oficialmente en11!H5, run-. íederaltzam. J:: outra anomalia que

;dou-se pela necessidad.e bastanteIse e~~on(ra no 5UbS.-tltUJIVO' d:l. cO-.
premente que ainda persiste, de míssào de Orçamento.
preparar técnicos para as cornpíe- SI', Presidente, para as escolas dr
xas necessídaaes do. campo rcall- IUniversidade do .Rio de Janeiro, o
za, no _Estado do RIO de Janeh·o'l. crédito que se abre é devidamente
a ~egHlo ;Brasilell'a de ,Assistência. especificadc e subdividido nas SUHS
Ate o ano passado diplomO\! 200' díversas rucricas, isto é. pessoal per
ASSIstentes soctais. Irnanente, técnico, administrativo, ma-

!>- Escola de Enfel'magem fol .terial, .encargos, etc. Para cada uma
(Para encaminluir a vota cão) • - orlada pelo 1?ecreto-Iei n9 . 1.130, dessas rubricas se indica a dotação

Sellhor Presidente, o presente projeto de 19 de sbnl de 1944. MIl1l5trll. devída.. Para outra Unive:-sidade. o
tem em vista incorporar .. ~. Universida- o CL!.rso de Enfermagem, de altol crédito é grobat crs l~O,O~O,OOO,OO para
de do Paraná à Escola !:Superior de padrao, o ~e Auxiliar de Enfel:- pessoal. material, encargos. servíeos,
Agrlcultura e veterinàría. Esta zscc- magem, _além de cursos de pos equipamentos da Unio;ersidade Santa
la achava-se sob a jurisdição do Mi- .graduação. Muito 'tem cantl'ibm-

I
·:\~al'ia. A.cnamos tal~t.'éll.l incompleta

nlstérío da l.gricu!tura e a proposição do para a formação de Enfermei- essa forma de propor créditos. Ou-
clljetiv:J. transterí-la para o Ministério ras para o SerViço de Saúde PÚ- tras observações poderiam ser feitas.
Çl.a Educação, . '~', bUca e Hospitalar, estimulando a, Temos por isto .,- não ncs alonga-

Fomos designado R,elator do projeto' elevação 110 1').i\1el profissional e remos porqUl:! o tempo está esgotado -
11:1. Comissão de' Educação e Cultura, promovendo o aprimoramento cui- restrições' ao substitutivo oferecído
que ar,royou o nossopal'eCel' em aoril turat.e ético dos alunos." pela Comissão de orçamento. Como
elo ano passado. A.proposição foi, en- ' • ·t l' . . dissemos, não é da. atribuição dêste
tão, enviada à Comissão de Orça- SI. PresIdente,. es ran ramos, por ôrzâo propor emendas dessa nature
mento e distribuída ao seu Relator, isto, ..'J~e~ apres;ntada a ep.'lenga na za~ Ademais, vem o projeto com êsses
em 22 de julho de 196G,recebemos c?ml.sao de 9Ica,mento, nao fosse ~ vlcíos que na Comissão de Educação
emenda que, a nosso ver, foge às p;ojeto remetl9° de novo à .c0mi~ provàvelmente seriam retirados se li
atribuições daquele órgão técnico da s~o de Educaç~o ~ ?ultura pala emi- l:".s,térla: tõsse a ela submetido. Te
Oámara , ,\alemenda tem em vista 11 trr .seu parecer sôbre a nova propo- mos de fazer estas observações,. por-
~edel'alizaçao de cinco estabelecímen- síção, aJlás anti-regimental. . que somos rejatol' do projeto, temos •
~os de ensino super!()r, incorporando- Nesta. emenda, lê-se am~a a indl- resp~nsabilldade, e não podemos .dei-

.Os à Universidade l"ederlll do Estado c~ção de leis, com() no AI.t. 11, Lei xar passar uma· prop;>slção com essa.s
tIo Rio de ~;1aneiro e, ainda, federal!- n· 3.834, de 5 de~odezemblo de 1960, falhas~em os devidos reparos. (Muito
zando outros estalJeleclmento.s e m- no seu parágrafo .', Lei 3.691 de ~8 bem' muito bem)de dezembrO de 1959, e os textos nao' •
~orPsOratndoM·os ià unlverEssldtadde Ji'dedeRrail são transcritos par.a que a Casa te- O SR. MENEZES CORTE.S:
...e an a ar a, no. a o o o nha conhecimento !.de que diploma.s ' - _ .
9ra~de do Sul. . . se trata.' . .. pa~a encaminhar ,a votaçao - Sem

em.. a emenda, ainda" um gran~e . Tóda vez Que se apresenta um pro- revisao elo orador - SI'. Presidente,
nllmero de cargos. Emitiu o seu rela- jeto com indicação. de uma rei, a le- acabamos de ou:vir a palavra do n?
toroparecer, em data de 1'7 do cor- gislação citada é tra~rita para co- bre relator dêsse projeto na. Coml.ssao
l'ente mês, apl'ovado no dia 25. E já nheclmento da CaSa.. de Educação, Sr. Lauro Cl·UZ.
ontem a Ordem do Dia trazia essa Sr. Presidente, temos dl1vlda da's S Exa alertou. a Casa àõbre o
proposição. sem que, todavla,pela possibilidades de aprovar-se o que fato de emendas da Comissão de 01'
manhã estivessem na Mesa os _a"ul- consta do Art. ll: autoriza-se a Uni- çamentoterem alterado fundamen
80s com o par&Cer da Comissao de yersidade a instala]" e fazer funclo- talmente o projeto original, tratàndo
O~çamento. Por isso mesmo, pOr oca- nar dentro de 3 anos uma' Faculdade de matéria em que necessário seria
siao da discussão do projeto não pu- de ..Filosofia, Ciências e Letr~ e uma. o pronunciamento da dcuta Comissão
demos. tomar conhecime:1to do con- Faculdade de :Belas Artes. . d" Educação· No momento estando
,teúdo do substitutivo dessa Coml.ss!l.o. . Ora. a lei' deve criar os êstabelecl. nó exercido' eventual da Liderança
, Estranhamos, "senhor Presidente. mentós eos ca.rgos, e,'o Podel' .Exe- da. U.D.N" quero declal'ar que, de
esteja. êsse órgao técnico repetindo cutlvo, depois, :providencia. a insta. pois dos escl!..reclmentos dados pelo
atitudes análogas a essa, ao aprovar laçA0'e o funcionamento· Não' deve- nobl·e. Relator da Comissão de Edu
~mendas que fogem a suas atribulç15ell mos autol'izar a Unlversidade·a ins. cação, como não desejQmos pedir ve-·
a que são especificas da COJl1lssão de talar. A redação do Art. li, a se rificação de. votaçpo, qualque» que
~ducação e Cultura ou. da iniciativa crlaremêssesestabelecunentos . devia seja a declsao do plenário vimos slm
ele qualquer 'Deputado, porém, no pIe- ser ,diversa Não podemos-também plesmente declarar que estamos sol1
~ârlo~a Câmara. .'_. concordar COm o· § 69 do Art, 109. dá.tloS com a alerta dad9:, pelo nobre
" Analisemos. alguns aspec~os Lta Lê-se nesse parágrafo: ReJlresentante da Comissa~e Edu-
emenda. Iõ'altam dados relatIvos .às . \. .. . . . cação.
~scolas que a proposição pretende fe- MOs a.tuals professôres interl-
cieralizal' e Incorporar. à Universidade nos e, contratados. para regência Cabe, a.sslm, ao representante.da
do Estado do Rio de Janeiro. As men. daa cátedras nas escolas e fa- Maioria nesta. Casa, cabe .110 !le toda
cionadas não trazem a Indlcaç[o dos culdades citadas no Art. 109 des- a responsabllidade na votaçao dêste
c1ecretos que IIS recolii1eceram Duas ta lei com dois ou mais anos de projeto, se resolver aprovar parecer
têm o nome incompleto' Eséola de efetivo exercício terão o direito que não mereceu ~ promtnclamento_da
~11fermagem, Escola dê Serviço. 50- ao cargo efetivo .. de Assistente de com!ssão especltlea de Educaçao.
Cial, slmple~mente. Não se faz mesmo Ensino Superior Nlvel.17, perma- (~tUltO bem). ,. _'
~'cferência ti. lei que criou aquela Uni. necendo, todavia, na regência in- O SR. PREsmENTE.:
versidade. terina da cadeira. até. a ,realização . . •
,-, Fomos relator do !>l'ojetoquea Ins. do concurso respectivo. OsSrs.. que a:provam _o substltuhvo
tltulu e demos-lhe a melhor das aten- SI' Presldenre estamos tornando queiram fICal' como estao (pausa)., - Ab I . ã '" .•., Aprovado,..,
!:Ioes. Su re as esco as que ora s o .e- efetivos, no campo do ensino. servido- O SI' Freitas da Cunha como LideI'
derallzadas, fizemos referênclaS'1lson- res que, evidentemente,. deveriam sub· (Pela .ôrdem) requer. verificação .da
jell'as,' em virtude elos dados obtidos meter-se a·concurso, votação·.'
que demonstram tratar-se de estabe- . '. § d t·., " . .
lecimentos' de alto valor pelas obras' Lemos, ainda, no 29. o a.r • 11. O SR. PRESIDENTE,'
SItIe estão realli:ando. . ...~ .§' 2.9 E' tra.nsferlda l mesma' Vai-se proceder A veriflcaç!lo
~: Assim consta do parecer qUe então autarquia. edu(lacion~l prevista . Procedendo-se à. verificação, por
emitimos e a.provado pela Oomiss{\o neste artigo, a <lelega.çaO para exe- bancadas reconhece-se terem votadO
pc Eclucaç!io e Cultura: cução de obras autorizadas no art. a favor 48 Srs Deputados e cantra
•. 29'· da. Lei n9 3.695. de 18 de de. 5 't t 1 81 • . P 'Id te 82'A Escola Fl~il1ense de Enge- zembro de 1959' e a ela.passarão 3, o a.. • com o res en.. •

11b:lol'la, mantlaa pelo Govêl'nO "a. Integrar-se,' automàticamente, O SR. PREsmENTEt
Estadual, tem sldQ um laboratório toclos os Institutos, órgãos' e es. • . • . '
exp.erimental para novas cancep- tabelecimentos de qualquer na.tu. Nao há. numero. Vai·se. proceder l
ções d!> ensino. Foi criada,· pelo reza, sediados nllo cidade. de Sana chamada D conseqüente vo~!i.o no:-
Estado. para. r.cudir. àS atuaisexl- ta ·Ma.rla pertencentes oU vin. minaI. ..,
gênclas de .. desenvol'l'lmento Me- oulados àS Faculdades .que, por ~Oll 'Srs, I1epu~os que votlU'em
nlco, I~ela Lei nO 1.'1-14, !ie 50 de ,fôrça. da. LeI nQ . 3.834-0, de 14 a favor; responder!o Sim e os que
outubro de 1952, e vem m1Jllstran- de .dezembro de IMO (att. 18) to- votarem contra responderão Não.
do ensino bastante em ··<Ila.com "ram., .lnclulda.s .ntIo· COlnJ)04IC!C) da . O Sr.· Al"I/ Pltombo, 49 Seeret~lo,
as conauistu da,c1ê!Wa. • da~ '.euw- ftlllllar.ddAda.!!,/ . ""\.~~, c,l!amad§ J!2..nyp~~ _.. 'u
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O SR.PRESIDENTE:
Em votaeão a. seguinte

REDAÇA.O PIN:\L

Projeto de Lei n. 1. 138-B,
de í959

Tl'isi5.o da Cunha - PRo
Walter Passes - PR,

São Paulo:

Derville AllegreHí - PRo
Henrique Turner -PSB.
José Menc1~ - PDC.
Lauro cruz - UDN.
Nícolau Tuma - UDN,
Paulo de Tarso- PDC
Si!v~, Prado - PTN,
Waldemar Pessoa - PSB.

Goiás:

Alfredo Nasser - PSP.
Emival Caiado - UDN

, Art. io. São rederalízadas e mcor
eoradaa à Univors idada cio &Lclo da
&10 de, Jaliel:'o as S';?~Ll:nl.c...s ;"~I;:;~·Jda ..
des e Escol2',s. cem sede em ~;1t2:'611
ca,i~nl do j',,~1,.R.(:) elo Rio de J~-~neir0:

c:) Faculdade de Piloso:12, ÇlêncíQS
e Letras;

bl Paculd::.de de CiéncLls Econ6ml-
.Redação Final do Proieto de Lei cxs:

n.9 1.1~8..A de .1959" que illCOrpora! _C) Escola I"lu:l1inen.se de En~enl~a..
à Universidade elo Paraná a Escola I na;
Superior àé Aoricuitura e Veteri- d) Escola "ele se-viço SucL-.....l;
7Zcirla do Pamncí c dá outras prDvi- e) E3Cp!a de El)ferm~g'em,
dências. , § 1.9 Independentemente de (juro!-

T ", nuer autOl·iz~E:.a. são íncorucreoos J.O
O Congresso Nacional decreta: PQ[J'imônio da Universlu::d~. '.T,~da:n.

Art. 1.9 J::: Incorporada à UnIversi. te. cscr: tura. pú:.Jlica, todos /)S bens
dade do Pm':111á, 'da qlL1l passa a cons.l moveis, ímoveis e direito» c.a na pos
titutr unídade Integrante, com a de. se ou utiíizados, pelas Faculdades E
nomlnaçao de Escola de Arrronomia c Escol::ts rereridas no artigo.

Santa Catarina: Veterinária da Uni,'ersidade do Pa- ! 2;~ E ass sgurn do o aprcvaítumen-
Cameiro Lwola _ UDN, raná, a Escola Superior de A"Ticu1tuJ'U to no serviço público fec'êral, ch PéS-

, .' - e Veterin~ria do Paraná, a q~le se re- soai dos estabelecimentos ora federa-
Celso Branco - UDN. fere a Leí n,9 1,055 àe 16 de Janeiro HZ8.do~; cantando-se-lhe o tempo de
Lenoir Vargas -.,1"50 de 1950. . ' .. cerviço, para efeito do art. 192 da

RIO G~ande do SUl: Art. 2.9 S!\'o. transferidos com· Os Constituição Federal.
respectivos ocupantes, dos' Ql1adros I - os professôres icatedráticos ef~-

AdyJio Viana - PT13. Permanentes e Suplementar do MlDis- tívos, no Ql1adro Permanente do Mi-
Arno 'Arnt _ PRp. térío da .'Igricultura para os de ídên- nístérío da Educ~ção e cultora:

, -Coelho de So'uza -,pL. tica dene>minação de> Ministüio da n - os demais empregados, regu-
Educa~ão e :Ultura. os segllÍnt'escar- larmente nomeados ou admitidos' até

Hermes de SouZa - pTB gOS, criados pela Lei n.Q 2,366, de ~ o dia. 1 denovembro de 1!l5'0. no Qua-
Paulo Mincaron€ _ J;TB, de dezembro de 1954, para a Escola dro àepessoal dã Unl7ersidade 'do
Raul Pila-"':-PL. SuperIor de .Agrfcultura e Veterinária Estado daRIa de Janeiro, observada .

Ido Paraná: " a leglslação em vigor.
Theoba1do Neumann PTB. 'i • 3· I" d ~ ·t dw·:'..•..on Va~.gas _ "'TE. . Quadro pémanente _ .. , .' o erao ser npr~vel a os, cc-

u s: , • mo íntermos, os professores dos alu-
O SR,PRESIDENTE: 37 - Professor' Cated.rátlco,1Jadrão O; dídos ,est~bel~cllnentos, que' ocupem
_. .,' • 2.-:- prcf,es~or, padrão K; .ínterínamente, ou POl' contrato. cate-
~a so,lre::: mesa e vou submeter a 1.,- OflC13! 4dminlstrativo, classe J; -dras dos mesmos,

votos o sezuínta 1 - Almoxarífe, classe li; § 49 Para o cumprimento do que
REQlJERIM TTO 1- :E:scriturã~jo,,classe F; . dispõe o § 2~. a Reitol'ia da referida.

..; .EN 1 - Elorlturario, classe E; Universidade apresentará' à j,'etor!'a
SI', Presidentel l-Da.chlógrafo, classe E. do Ensino Superior, relação acompa-

Rec-ueJro.d!spensa de impressão do QuadJ:o Suplementar nhado do ,curlictllode. ~eus professó-
proje:.o n9 1.133-59, o fim <le Q'.le pos- \ 1 _ Continu ' res e servldo~,3S, especifIcsndoa fot-.:
S:l ser, de Pl'onto aorecíaáa a sua re- A t 3 o. s- o" .classe F., ma de lllvestldura,a natureza do ser-
dO',ão ~inal. .'. .. . _ r. .' ao sl1prr:mc.os do Quadro viç{) que desempenham, a .data da
... '.°'0 , ... :ermanent.e ,do lIHnistério _da. Agri- a,dmissão e a remune~açii.o.
=?S .. 27 de Jonell'O de ,19Gl. - Bo- ~ult~1'a 1 ,c:al go em COml.SSli~ de D!~ § 59 Serão' expedidos 'P~las autorl-

camva Cunha. Ieto!, padlao CC-5. e 1 funçao gratl- ànàes competentes os titulos 'de;l1o-
O SR. PRES!J)E~TE: . . f~~~~~e~ie ~p;~~rio'T S~~Olo. FG:~. lDeação ctt;0orrentes d,o s.pro\·eit~lmen•

, , "de 1954 '1) ,. •• s pe.a: el n,· 2',300. ta determmado nesta 1el,depolS e a
..Os $!s. que aprovam qU€ll·am.floar If • ',.,:;a a Escola, a qual se. re- contar da última das esoritUl":ts pú-

como '~stão. (Pausa). e.e o alLoO al1.terlOr. ..... bl'c s l'ef "à n 'IOd" t . t'AI:t. 4.9F'ica 6 Po:ferExecutivo au- 1, a en as; .0., .. ,es ~. ~r ~go.
Aprovado. tonzado a t1'ansferir· com os re p t'~ .' 69 Os atua.s professc:!~ ..nr,el"'J1os·

vos DCU' .'. s ec 1 , e' contratadospam a regencla das cá-
O SR.OS~Ar.!lO LUrB,.FILHl?:, r.ica .. dl~~erra.~;~er~r~~~::ns~li~t tedràs;n~Esco!aSe F;acu1dade .cita~
(Para uma questão de Ord81n) _ <la. Univer~idade cio Paraná. a:sfWlÇÕ~ das no alto lO desta lel., co~, do;S ~u

(Sem revi.são do orador) _ Sr.,Pre- crladas pelo Decreto n.9 38,209, àe 10 lllai~ ~.n0s d~ efetivo .exerclclo,:;e~do
sidente. como havia formulado antes de novembro de .1955. na Tabela ú'nic<J,. o dlreho ao --cargo ~etlvo. de asslsten
r~f!l!e"lmento de vdficação de vota- de E~tranume,rárlo-r.Jensarlsta, elo Ml-; te de enslno SllJ)J;Ilor. nIve1.17: per
çao para o me~mo assunto. quero es..: nlsténo da Afà'r.icUltura. . . ,jmanecendo" todavla•.na regenCl~ in..:,.,.
clarec~r ao Plenário e aos companheJ_Art. 5Q Se~ao· a90stilaelos pelas au-I terma da. cateelra, ate area1Jzaçao do..
ros de partido., porque· deixei de me tonci~escompetentes os titulas àe ;)0'1 concurso respectIvo... .,. .
opôr, em no:nedo Partido, no pre. meaçao .. ou. de adImss!'io, des atuais ,Art.. n.,A•. UniverSIdade de que
sente momento; E'que,comQ havia ocupani?S ?os cargos. e funçôes, cuiatratal'. LC1 n, 3,834-C,_'de, H de d~
s!llientac1o,aquêle, .acôrdo . l'efeddo, transf~r~nc_a é prevIsta ,por esta leI zemõro ~~ 1950, art. l~. l)ca auton
cíusn,To há poucos minutos falei. foi do, ~!!!litérJo da .1Ig-r!cultura para ol·zada a :nsta1area fazer fun~lonar,
realmente, traduzido em es::rito.E Mm;;;t~no da E)d,,:cação e '-qu1tura.j d~ntro d;. três.. a~os. lima Faculdade
aqui está: Senhnr Pr.esidente. COmo as~eoura,<:los os, dlrel~OS· de que. g()zanl de Filcso>Ja. Clenclas e Letras e 1.lIna
o mesmo importa numa declaração de os mcnclOnados ser-lIdoreso ... . 1. Faculdade de Belas Artes. observadas
importância p"-ra a política legislati· Art. 6.•9 Os beus móveIs e Imóveis eas.nonnas ào respectivo Estatuto.
va,venho trazê-la para os Anais da os,.direitos d.o ~~beleclmentode que· ~ 19 Pass:l?l a denomi~ar-seF:;.·
Casa: . ;r!l~a_ esta leI, Ja. mcol'porados 'aoPa. c.U1d~deoPoh~,c!Úea.as,entidades unl-

uOs líderes de Partido assumem o "rm~!lnlo da União., seráo incluídos 110versItármsa que. ~e liefere a let:rad
comp:omisso de atH·ovar.o Tratado de Pat.Jmânio da Uruversldade do Pa. doart, 16. da lel llldicada nO::lrtiO'o.
Montevidéu e empenhar todos os es- roná, entidade aUtàrqUl~a. vinculact...§ 2Q J::: tra,nsferlda i. mesma :J.ut~r..;
forços para a Imediata 'votação do ao~MinistérIo da Educaçao e CUltUra. quIs. educaClon!ll IlreVlSta nest~ art!
Pro'eto nQl de 1959 que limita a. d - rut. ,79 Pico alterado O Orçamento 1;0, a.dele~açao para execuçao. de'

J. . . '.' o.· a. nIa9 para. o corrente exerClcl,) obras autonzadas no art. 2Q da 'Ler
remessa de lucros para o extmor. para .efelto de transi'erência,do Ml: n9 3.695~ de la de dezembro' de 1959·'

Considerando. ainda. a grande im- n~~él:!o da Ag'l'icultura 'para' oMl- e a el:i;'llassarão a integl=-se auto':
portâ:lclapolltica do. T:ra:;(J,do, comon.;s.éJ10 da Educação e Cultura <Divi- mMicamentc, todos' OS instltutos,ór
Instrumento. de estreitamento dos la- sao e

i
Or~amento .- Encargos GeraJs gãos e estabelecimentos de 'CJ'1a.1quer

c;os de solidarIedade .e,cooperação eco- dadEná·dad~~ Autárquicas - Univer~l- naturez!I. sedladoS oi!. cidade 'de Sa.n.
nõmlca entre às nações llitino"-àm.eri-· come o ~a_ant~)" de tMas as d.ot:lÇoe~ ta Mana. pel·tenCeljtes ou vinculado$

- . . L . . . os respee .lvossaldescons:gnados às, Facu1daàes que, por fôrça d8 LeI
canas, se comprome,em os lideres a à E!sco1a Superlor',de Agrleultu:a e Ve- nQ S.834":C, de 14 de dezembro -de
se empenharem no. sentido de serem termárla elo Paraná .. '. .. 19ü() C3l't. 16)foram.inc1uldas:n.
os trabalh,!s~e. formação. da Zona de, Art; 8~ Sirão introduzidas, mediante. composição da'nova Universidade.' a
Llvxe ComercIo acon!lJanh~dos de per- ato do. Po~er ExecutIvo. n() Eltatu.to .. Art., 12: Para. execl.!Sã,o do. dls}Josto
ta POl." observadoresdoCong-i"esso N,a,;-' da Ulllversldade do Paraná•.aprova- nesta lei e o fWlcionamento de. todos
cional.. escolhidos. pelos blocos Ilarla:~ ~oô~eJe> Decreto n.9 39,824! de, 21 de os Institutos federais dc(en~ino.suo,
mentares, assegurada" a. participação g s O de 1956, as_ mocllflcaçfies de- perillr pertencentes àUmversldade ·de
da MiJ;J{lrla.o - . correntes da execuç~odesta lel.. que trata<.>art,lõ,<lIl,;Le1nQ 3,1l3~"c,

. Brasilla P.In 26' de jáneiro de 1961. . ,Art. 99 ,Dentro de 180 ·(cento e of- de 14 de. dezembro de 1960. são cria.'
_ .. 'T~ .... ..- .. tentiL)' dias .contadus dapubUc~ão dos. no Quadro PermanentedO,·,Uf-.

Abelardo Jurema e outros. . d!'Stá lei deVerá. .ser expedido· oRe- nlstériodll .EducaçáO e Cultura.··· "..
. Li o.;docUlllento. SI': preside:lte, gl111ento da Escola, a que se refere c tl'n1versldade.do Estado do RlodeJ'a-··

pa.raqueflque'em noss~ AI!..lI!s. uma art.·l~;regenãe>-se· a' meSma'oaté ·asua nerro, 35.' (trinta. e,clnco) cargos, de·
página honrosa,'daat!laçao parlamen- Ilpro'Vação. pela atual•. ol1serv~ las llrafessQl'cRtedrtl.tlco para a. Faculdl\.. 1
t&1'. deIà Ca.o:a.. lMu.üD beIiJ,)... ' ~Jlj§pjlJ;li:.Pea..:sl§mdel_ -:' . ,.Jla:Ji'il.asel(jo.. Ol4ncllu ~ LtraL.liâl

I ,. .

Geraldo V8.~co:~ccl!os ~ PSD,
Guilherminõ de Oliveira - 1"50.
Jo~é Alkrnírn -P~D,

M:lrio P2k~e,'io - PTB.
,Pedro Vidig'al - P3D, ,

últJmo de C~'I':,lhO -·1"80
Gl1S!::tVO C'1p211~m::t- PSD.

S'lO Po.ulo:
Amaral Furlnr; - 1"5D.
Campos V~rg·al - PSP.
fInmmon PJ',"do -PTN.
N'elsol'l orne-ma -'- PT.8.
PauloLauro - PSP.

Goiás:
Anísio Rocha - PSP.
Bencdlto Vaz - peD.
Castro Costa- PSD,
Resende Mont~i~o - PTB.
Wn<mer Estelita - PSD.

Mato Grosso:
Mendes Goncalves - PSO.
Rachid Mallled - PSD.

paralla:

t\ntõnlo Baby - PTB;
Acclolí Filho '- PSD,
Jorge de Lima - PTB.
Maia Neto ... PTI3.
Mário Gomes - 1"51).
Petrônlo Fernal - PTB.

S:1.nta oatanna:
Antõnio Ca1'los - UDN
Osmar Cunha - PSIJ.
Wilmar Dias - PS1J.
. Rio Grande do Sul;

croacv de Oliveira - PTh.
lJanl~IFarac() - PSD.
Joaquiín DUf:ll ..,.. PSO.
Lino Braun - PTB,
Raymundo Oh3ve, - 1'SD.
.Ruy Famas - PTE.

Acre:
José Gl1iOln?o~d "- PSD
Oscar Passos - PTU.;

Amapá:

Arnt1c:!rPe'~i~3. - ~SD.
R:o B;'~nco:

. Valério 1',!ag2.th~~s _--:PSO
Votarnn1" Não 'OE Sr~.;

Piauí:

E:eito~ Ca'::olC:ll'lti - UDM
Lll.ljW!:::t . Sobrir.:l:o UD.i."q'

Ce~n;i:.:

.,A~lenc'~r· A2'~r~pe.
Cost:J. L:'~,~ - ·Z,"DN.
OZÍ!"is Pontes - PTB.
Leão Sampaio - UDN.

Eio Grande do No,te:
Tarciso Mai~ ~ UpN.

~~raíha:

João AgripinO'~ UDN."
Luiz Bronzeado - UDN.
Plínio Lemos ~ PL.

'Pernambu,::o:
Alde Sampaio -.UDr-..
Arruela Câmara ... PDC.
BarbosaLíma .sC:b.~jnh() -,. P$:e
G~raldo Guedes -PL.

S'crgipe:

Lourival BEtistr~- UDN.....'.
Passos !,ôl'to - UOM.
Scixgs D61'ia·- UDN.

:Bahia:

~AntônIo' Carros M~galhãcs - UDN.
OlíveiraBrIto .....: PED. ,

Guanabara:
Adauto Cardoso - UDN,'
Gurge1 do 'Amaral- PSP,

. Menezes Côrtes -.UDN.
I' Nelson, Carneiro - PSO.

Minas· Gerais:
',Celso Murta "- PSD.
, FellcianoPena - Plt,

311Sé Humberto- UDN.
~Monteiro de Castro' - úriN,
·Noguelra. de Rezende -PR.,

: Pedro Alelxo - UDN.
~-R(lndon Pachec<l-tJDN.
, Santiallo :oantas .-.~B,
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'{vInte e três) para a Fucul.~s.de de zeiros) sendo: ors 7.83õ.000.OO (sete, 'O SR. PRE,ólm::::On'E:
,CU·ccw~ Ecollôrnlcas,;h .q.uuem.a e mi.hócs oitocentos e. noventa 'e sd~ ~
r,ri" para a Escola d" [cllgl;;nnana, mil cruzeu-osi para !?essoal E'el'rl1a-1 H9 sobre li mesa e vou submeter n
,J" rquutorze i para a EJCCia de ~cr- l~e!1te; Crs 13,"J8.Úif,Óo (treze ml-\ VOIO, o Se;;Jll'!e
"IIÇO ::;"ClilJ. 14 (Quatorze I para a Es- lhões trezentos e Otiõ'" mil cruzelros) , ]ú;aJ/.Erh'U:!((J
coía tieEn:ermrll;em; no mesmo qua- para Pessoal Tecmco e Admtmsnnu- .
ciro - ümversídade eLe Snt'H:lMul'lu, vo di) Quadro Extrao:'dll~Dl'io; C~SI Sr. P~,;s~dent€, ~j CO:l';~re~;~~aNn~:lc.~Lll c2ç.j:e~a.. •
J;:: rtl'~ze' cargos de pr~:ft.'s~o~eElt~- 1.·128.UOü.OO (U1U m.Uh..-o qllatrQcentQ~1 Hcql~elru Q'S)"':b:J de 1t'.lpre~s~tO Art . li,) 2' o l';;:tel' .B:,:~(~t:~;r;(~ nq~,)~
drar.ico' para a ,lI'Hculch':Je oe oconto- e vinte c Oito rol! cruaarrosi para nara a votacu-. ~:,. I Fdacão fllla l de 'lZlJCiC' a O~'jc.:3.C~::-g,l' uma Stlf:j:r:'2.~i{' c
]{,.iJia, 40 (quarenta> pru~1 ~ FaCl.uda- !,'m:cô~s Orotirlcadas e Cl$ •••.•••• 'Jlu Ç~r) ele IJ~l,;~l;:'~ Ltl~!~:llt.VU nume- "(,(1iJJíl1;a nus:n, 'po~' ;~Ç:IJ~",~, .c'U>? :~'~ "1'''~
de PC:'J.'.tpcnica, 22 rvmte e do.s: 'p;,nã" 3.020 OOO,(}O roito mnnões e vrni e mí) 10 ~"!-6J. • n'.'nll11~Lr8 1'S~d?Úr2::c~ c1:: Santa C:!':"
a F~lCl.1:(Ülde de Agroncm:o , 14 iq'.m- COIZCÜ·O.s) para ~,'Iatena.le Encargos] c3ula das Sessô~'::, 27 de jan8H'o de "A~·ina~: /\. dSlDTS( .\ ,
torze i para o. Paculdade 'cl~' \tet~rina- Diversos : . to.> , 1!JJ1. A.l't 1)-) ~ l.;(·l..:ifr>"'d" t~"\i' nor o"';"~~o
l'b ~:5 .itr,In(,a e cinco" O~~:R no Facul- j) c~·S' 'lCO.Oím,OQ (cem. mil CrE?ei-1 O s!i~lirrEjH)E~~r:: i)~:l~(':~:~l ~. ~,:~~.~.~.~,?,;;,~~;:- 2.l0~'ê;.~~~~~
(r~l~t~ c::~ Filosof1.a, Ciê:~ci;l~ e1..etras) l'CS) ,para ,p~sso.ui, ruu :~e'::l::J J. cr:eat'!:;-[!s, cL ~~.... U,.1L-.1 .·,H".~. ~ll ,,", .,,:1. ~u_11; ....:.~
e 35 {iTint::l e cincci p~1'o. a Facuí- servlcos 'e equipamentos da '·Oniver-: Os S1'3, qu> a~;o~;J.m quclrcm í.car 11~1 c".r.'.Ja :lat1(}n~j·, a ser locr~'t::l::t~
<'l~,de c~eBGlns Artes; e, 'fiúclimente, sld1de ào ~anta Marí a. i (uITlO C5t~10 U){!1::;~'.I. 1·:10 Est;;:.-:Jo 0.(' '::::;,.~!a Cnr2.~·Ü~a, r: lJ?!~l.

.1:: ~oaOI ca.gos em cor~1~~'S·~O -le D1-' ..~rt. 14. Os cargos c fl1nç'õ~s de: q'IGi O ·SR. l'n~~:s~:;:.:"r:!:: ,n,;:,ilr;, a eX;Jlur'.;;.r;6.a D" int":~·!:~~3
reter. SiJ!lboIo. 5..0,8 .,oitC.l} runcõas t.~'~~ao presente lp!, 'se~'~o en:}1;~dl"1-1 ;-l~tl'. df:'2t,:J.'Ul- índíretnn.en;e, se rc-
gr:Hifici',clns, de-Stcret:flno, 3-F, é 1-:, ~o~ e .aJllstac1o~ l1.~t~m~a~~c~~"''l~11''.e) ~Ol ,Em votn-iào ~ sc-~,~d:'t[p lac.(~n2~i!:~ cr.m ê,~~~.;s o:)J~.'l·;"c:.:-:. "
I uitO) funções. gnttiflcadns, ria Che!B I·J?l~~~;11~.l-ldaI96IJLCl n- :3.180, de 1 ... ue I REDAÇAo .'[:"'.1.L .~~L r,n. ~y~ !l,~r;r~i?t!o.d~ .~~rú 2,::t'T,jnl.s,
<te I'ort arra. 2'C-F" U111::l parn c:nàâ unt:::.1 . A~· ;_ ~.., ~.. _ . ~rê.Ci;.l pr)l~ Ui"''!.:), ,Dj"e~Ol·ja,compc.;s~~ -e;~
d:..~de univer:ütána das 'lcü.t~\ cüun:e- . l't.... l)~ ,R ... vog-.a",~J.s as. a!sp()~~çoP? I '.1n~ Pn~ld~r;re. li'l:'En1'?!1te (~~('r;'f1ic.:<)
l':tda~. ~. ,u ,~ • ,jem c.onuano a pre':e!"'tc ... l~] ~.nGr.::a I nerj~ção fjl~2.i~d.o Pro':"eto ~ ':·O!nf'U(.~O ·peJO f:'re.sJd;nte, da H/r:;:il-

At'~ ~~' P . t..:/' :l 1 e~n Vlr;'Ol' n~, dnt~de ~un. nuh·.I.:C~~CC10. I . . . QU~~ e daLi. ~jt'ctOl'f~i, E~cHu,": CJl ~~:,-
~ .. ". ,~~,' ", ,ara R en,,:l~:"~nt.o ';1.,C es- \ 3'ledeiros Netto _ P(L'lúO LeaL' _ \ de Denreto Leç1': "';3.tlVO <..l·'yd;8"~a Gen1.\ prg q~l~i.l'O anos, P:J-

ll,~a o __on (.lHe do.. pl bel1le J".l .no ,Pa3sos Porto I n 1::7" ,J , o~O :lendr ocr rcncr:::do o m"n<:n'IJ. .
c:,:~rclC;od(? lD51"flca, D Pod'e!' :Exe- I "'.iJ~ -"" \..:9 l '..JC l.rt. 4!l O'. !'c'!U"eS8:1LnIlh: ela Vni3G
c::t,ivu uur.orizatlo a ai')!'it', pelo· Minb-\ ") S!t Pl~~S::i)~)rrrr:: . \ Rer{Qf,:(jo t'll~U do Prr:Fe:cl cic, rr;s' nro~ cOlF~j{t1tJ1~OS, ~h1. SDci('darlr ':7

~t·w .da EdllCaç~()'e ~tl~[I.::(I: u ç:cCHtu I bs S;'s.que.aprO\'Ú~r""qlic:r::i~;fica'r De.t]reto J..eq:s/.ai:1.:o n,1J ~,j-jj dt;! nas t!.~H,"mh:('ins de arjoní~;t:ls S21'i
c ..)ecl:u ele Cr 3~1.€oO Q{)fJ,W Itlezen- Icomo estio. 'PUtOSU; 1960, . .o.ue a.'>I'~..Hl'. o V.'IPll,."'. (.ue I'."'wnariO )).:'.10 ..~.~.il11<;L." .da :>'?,,",.)(1a.
to.s 't (}n"e lnllhoes, se1.c;ccr.to~ e ses-! ' , .' . es,'abe.lece uma ::ona. de f,'Lr'~ C·O" ~ lI! .:\ c():1,r.;tit~11~5r. ela sccjerlacJ~ Sé:- .
~ent,a n1il cruzelr<)s'J ns.sinl distl'ibui- . Aprovada. 112ércfo, lirm,....aú1.J~!c:. '1'r;~"~t[1ía, rá np!·()~"a('b' r-1t' Ci~c~:eto cIo Porl~'r
<lus: , '. _. B a I C' I r. pa.J Par,~ :l Faculdod·e "'," F1·l·os'ofl·~ 'Ii:ll a l'edaçao flr.al.. r SI. ,/1 e. .lre.tIC'O m '(1"(11 8xt"cut!l'O, c os ato~ COD:iIHuih'os

..... \il.: .... ,Peru e Utuçua~ lTraJuaú ae ~~e::5(a~'(lUi~~'~dcsno Retitstl'o, do eD-
U',F.I. - UF'ERJ _ DE SUl ,Cl'$ O SR. PRESIDE:-111':: Montcz:id":u). :1",'.,'( !o.. '

. ~3~~9~t' eoc,oo t,quarent::l
d

e ,b'és H:~lbôes Í'~ sôore .a me.>a e vou sl:hJl1etel' O Cono:resso Nacic,nal 1"':''"ta: . §. 2? .'\ ref',,·mH c1ClS cstn".l f ." S ~nf
Ll_en U~ e nO\1enta.e OloS ,:t11l Cluzel- a.: ,rotos O setrulnte :;> :-;O~ltOf que lr'1,1~ql1~m n1od~flc~çl)eS

i:ros) s~m\o CI' 19,740.\JOO,Utl tdezeno-,o Art. 1.° Fica :J.'J:l''.Eletü ., '!,:'atwl') 0,,:9 leI depende de :J.l'lol'lzn,·:lo le-
ve lllill1qes .setecentos e quúrel1la mil REQUERIMENTO I~ue estabelece um::> zona de IIV:" ~G- ,'is'" 'iva. -
cl'uzell'<;s) p:ll"a FeôsOr.l f,;rlllampte; Sr. Presidente: a merclo e institUl a ~~o "'Içar. Lall-j iU·t, .so O ~a?ibl social da <()('I'cia-
Cr$ 20.124.~J(',OO (VínternJli1ôcscen-, . ". " 110-Ame:'icana de Livre Comor:lr, ~:- ~era de (r~ I.S I 'O O"U UO~QO lt:m

:tlJ e \'iate c quatro inil crllzeírasJpa- ~a forma l'eg-uneu.taJ, reque;lo Pl'e o( ('::"1'atado de Monreviopu) fil'm2Jir a )l!'lUe" qu,n!jentos mJJbões de Cl'll
11'a. Peosmll 'l'H\nicc e .'\dmin\sr,rativo ferel1CJa para '.'O\(l'JO, cm 41 hl~al" 18 de fevereiro de 1950, ,~rn Mon'OI'I_j7.eII'Of), a ser' Inle~I'Dh~'1do d'l"ante °
'do Qu:;cII'J E:-:tl'aordin:iüo. Cr$ .,.. do Projeto ele Decreto LegIslativo n Q I . . - l'~mtl'nc;;o lb LI' 'm 'I{': ndn dp~dp ia
1.1.42f:.CJ(,l,CO \Ulll mIlhão .quatJ·pcelltos 57-A, de 1960. o Ideu: .,.p~Ja A:genl1l1.a,,, Br~~ll, ChIle, I m 1Ll'l?a[la a, União a SltbScl'ever
c vjme e oito mil cruzeiros) ')lua.as . Sala elas Scssoes, em' 27-1-1961. _I Pa1 a=U~I, Pel u e Ut u"uai. I,,~U~ até o ltrr.ite de .

J

fu.nçõe.s gr~tif.;.cacl.as Ei. c. rS· 2.000000.00 IBO.r.1.tha...l.,ssen..CU'l1h.a, Vlce-t,icler em: Art. 2.° F.i:a o pOfler E:reculJ'JI] a L1- ('1$ 1.300.0'JD OOOOQ (um lJl111ao c
(ti.01S IDI1.J10C.S de l:J:.'u.ze.lro.SJ. pa·1'3 Ma_exercle1o de 'hde~an(:a.... .. Itonzado: a e,etual' Junto a ~ GJv~rno 11

' 1" fntO> IrHlbões de cruzelrosJ.
terlnl e Encargos Diversos. O SR PRÉSIDENTE' '_ da Republic~ O:lel!t~l do O""~u~. o ~ 1° _Pode:'§.' SU'Jscl'eI"el acõe~ da

bJ Para· a E..."Cola de Sel'vico Social •• ,.... • dep6sIto do l'e'pectll'o InstJ'1lm~IlfO de ,o,'·edadp. e ~ Isto ficam ~utorizados
(E.8.S. - ..pFE?J ..,.... De. ~u). Cr$ Os <:1'5. que.aprovam. n.'lci"::lÍlJ ficar! ratlfjc~c:ão, ncs têrmos do art 56 ..dl l O" Il1;tltuto\ ele ..'?,':cvicl,'I!'Jia Src;aJ,

l2:J. 120. 000.0.)- l..V.inte e. nov.e milhô.es· como estão.. (Pausa) ITtatado, ye·,'ogandn-$l.' a, '115;:.0;' I;O~S 1% Autarc:ui:1s P ~s ~nc!~:llidcs de ;;;~o-
fce.ntD e v..iute m.. I.l ..cn.\Zell'OS) ~.e.l~.do: j.'. d.· Iem contral·IO. - POli lO Louro. "'r"sl~ llon:ia Mista, alem da União Os Esta-
·Cl'$ 8.400 ;JOO:QQ . ioito milhões .qua- pIova o. dente. '"'7 Passos Porio. - :MedelloS' doc. os MUl1lr.irios e o.~ part4c1Jla'~ ,
,il'Ooentos e scss,'.nta ..11.111... cmz..ell·.oS) vPtaça.".O'.em discussão 1Ínica, do 1 Netto. I_ ~ P A eon~t,;:mç.ã~ da s!,cI.eda:ie se
u)ara PeSEoal Penu:lnence; pl'? ...... Projeto de. Deel'eto [,egls/icotivo nú- O SR. PRESIDE:-:TE;: :~~8 por st'bsc"lcao publIca•. ll~S
:l7.232.0(){J,CO. (dezessete.•)uJlhoes .. du- mero. 57;.14, ,de 1960, qUe apro1:a Cln,OS do :n:t. 40 do D:cl'cto·lel' nu-
:z:ent,os c tl'intn. e ':dois·mil crLlZeir0SJ o Tratado que estabelece Uma .Os.srs~,que awovam quell'am flcar T.trc 2.027, d- 20 de seterr.bro de 1.940.
!pal'a Pe.>soai Técnlco e AdminIstl'ativo .2onà de· livre cOlnérelO, 'Ir1IuLdo como estao (Pau~a). r § 39 Ence:T9c10 a sllbserição .p,\bUrn
do Quadro Extr:\ordin~rio:. CrS...... peln.Argentilla, Bl'asil,Chile,.!)lé- A rC":J.d~ e verificad' sUfj~ieri'te, tomada de ca-
1.42~.OOO,CO (um m1ll1ao ·quatrocentos :rico, Para(lUai; Perue· Uruguai . p. , P!t.&' lJ~J(!S c!e)l',ms entIdade5e P'ls~~'
e vil:te e oito. mllc:uzeil'os) para as (Tratado de ·!f[ontevid~U);. tendo Vai ao Se,mrdo.., , , 'I1(l,c,~da~nolJ~rigrafo. 1;,. a~llIão
1\1nçoesgr"titlCadas e Cr$ .... ...... pareceres javol'á:ceis··dasComis- oV!)taca.o. em. rhcuss!.i.o 1l1l'ca .d.o "ode,áh'11!t~· a sua partlcloacab ao
:.?OOO.O;]{),OU(C!ois mi1l1ões·de. cl'.uzei-) sões·dc Relações F:xteriorese ,tl.e Pr.o:ieto n" 352-A. de 1959. qJU~ es- mínimo de OS 500.000.000.00 (,ml.
a'os/ I:!ara Materiàl e Encargos Di- FinanÍ!a~. PareeerdaCom,Yssito tende aos pi1ctosàe 'Ze'·on.av~s t"~"'rmtos m~Jhc,es de.cr.t1zeiros), na;for-
:'iel'SOS; . . 'de Constituiçáoe_ Justiça contrá- 1nercal~tes 1wr!!ClIQIR a refia;/u1. I ~~. de 'açoes C'rdlOarlas ou prefel:E c'

c) Para a Escola. de Engenharia rio li emende. de dIscussão Úlli..l. c/)lIeedl(la pelo art. 2!)5 ;lo Cod1rlo .,1•.).:... _ ...
:5:. UF·E,F..J -'-De SUl cQ!'.S 71.352.<J00;00 .. '. ; .... '.. (le· Proces~o penal qne· trata de . ArL 6° As a~oes .da 'Unlão.ress9J-
(setenta e um milhões trezentos e cin- O SR. PRESIDENTE: prisáo esnccin!;. Im'do pn,ecer/'tco o litnitç do parágrafo 39 do ar-"
quc:m. e (1oIs mil cr)lzeiros) sendo: Ác .projeto, guaudo em discussão, l11!ftnim~ da. CC"'l"soii~ 1pCo'>l~li- t,8'0 5~,po1er1!o ser transfendas Sl,

Cr$ 25, 994. OOU,OO (vinte e. cincomi- fOI oferecida e .vou :submeter a votos. tuiç/Ío ..<? .111sti,Cl, p~ia Clll!cva,ãc ..,r"nps de dil'0itonübJieoint~rno ou
11'6e.s novecentos e noventa. e Clua~o a seguinte" do íJro~cto. . pes~as naturaí... ou Jurldicas. ou,ilc!o o'
mil c~uzeiros) para Pessoal Perma- EMÉNDA . O sR pY>Ti'SmE~'J''''' IMin!strl' da !àzenda.
nente; Cr$ 37.98l>.OOO,OC (trJnta. e ....'~-' .~. § 19 A cessar, a Que se refere o pre-
,sete mUi1õ: B novecentos e oitenta mil ' E'lrprin1ll-se os artigos 15 ':- 16 - 1'1 Em votacão o prc.iet<l. .. . . 'cntk'. firt1t;o deverá ser feita. através
cruzeiros) para Pessoal. Tecnico e Ad- ~ M e os dois· últimos parÍ'.gTafos.":o .~provado e ellvi:?do. á redaçao <'1!\ Sld~rúr".Jca de Santa Ca"arinn
minIstrativo dO.Quadro ElC.tra.ordiná- "')~·~l!lbulO. . final o seguinte I S A. sm;:;:sc a qua]rec~berá. por
rio' Cr$ 1.428.000,00 (um. mlihao qua- R j ·t d . . . .~ '" ° ,) -g ronta do Trso11rC Nnclonal; o valor do
trocentos e vu:,te e oito ·mil, cruzeIros) (_.' - e el a l:' PROJE~O ~l. 36_-.".-190 e·r'!l~tal.j3 1'0:::(" 9,!'llicanÇio-o na. lJq·ll-
para as funçoes gratif:cadas e Cr$ i !em votação ,9 segujnt~ O congresso Naeionaldecre:a~ riar·<to tias rl1nrr.p.rtr.s .(1 Que sc obrir:ar
6.950.0QO.OO (sel.s. millfõesnoyecentos PRDJE.+Q,DE DE.eRETO Art.l.° MS,pilotos de ·ae~on:!vP..·. a Dnião pelas anõps ainàa. !l~o. lute-
e cinqüenta mllcl·U~ej.l'oS) para Ma· mercantes nacionais. que já, tiverem g'T<lllzadas e .l'Pcolhendo aos~lOfres do
wriàl e Encargos Diversos; LEGISLATIVO ex.ercIdo efetivamente as fun~6t'$ de TeóOuro Na~mnal o saldo queporve'il.

d) Para·lI- .Faculdade de Ciências N957~A- 1960 comando estende-se a regalia conce- tma se. verificar após a integralização
:Econômicas (F.C..E, 'UFERJ De. SU) dIcla pelõ art. 295·do Código de Pro- do caplt~1. ., ...
_ Cr$ 37.244.000,00 (trinta.e ,seterm- O Congresso Nllcionaldec1'êta:. cesso Penal. . -.§ :?~ Nao I'e IlplIcah ações 'referida~
lhões duzentos e .quarenta. e . Cluatro . Art, 'lq Fica, 'llprovado. o ·Tratado . . o·· . . ." nrl parágrafo anterior o .dispostO no
n1il cruzeiros (sendo: Cr$ 12.972.000,00 que·estllbeleoeuma zona de.llvre .co-•. Art.. 2. Esta lei entr~rá en; ~~i"or I'rt. 14 dOI)ecretoclei nQ 2.627, de
lídoze m.ilhões.novec.en.tos.e s.eten. ta.e rnéI.'!liO~,inst.itul.a As..SOC.í.açã.OL.atino-.. na data <l.. a sua PUbllcttl;.3.0•. re~.o::ad8.S.. 126.de setembn de 1940.. ... .....
rloismil cruzeiros) pa.ra .Pes50aLPer- Arn.~riçan3..C1e U:vre ComércIo, (Tra-' as disposições em. contrário. . '. Art, 7° E'oMJnistério da Fázenclà
:.nanente; Cr$ 20.lWt.OOO,Oíl(yinte.. mi- tadodeMontevidéu), firmado.a 18d!l Votaeão em discussao ,ll1icCl 40 lI,uvorlzado lldarn garnntla:do Te-
lhões oitocentos ,!l quaI,'!lnt!l.l! quatFo ~~.I'ereil'o.de .1960, , em MOlltevldétl, Projeto: n:· 4.82{)-A. de .1\159, (]lHi sc::uro Nac~ona a o);ler\l<;ões de floor.-
:mil cr!lz,eiros),.parll. Pessoal Tecn~co pela Argentlna, .BrasIl, Chile, ,PLUII.. 4utoriza.4 .tInião. a. cO:l.StHu:r uma .c:an:cn to extel'l1o., de~tinada,~ à..êxe-
e Admmlstr,at.vo do Quadro ExtraCll'- !(uai. Perueyrugualo .. ..'.." - Socieaacf.e de EconomiaMI.~ta"ll()T cu<.~o do empreendimento a que Ire
odinário; Cr$ j,'.428.000,O(}-. (um.tnilhão . ;Ar.V, 2°"Fica o. Poder E.'t~cutlvo:I!W ações, que se. tlenominarí .Síde- ~·e:!'f.re .esta Ice at~o mon,antede "
quatrocento~ e .vJ.ntee<nto ml1 cru- tonzadoa ·efetuaI,'.:1untoaoGoV!;mo -rúrglca de Santa Gatal'lna ;S·'. A: 'US$ 2~OOO.OOf)· (vinté é. cin'comilhões
2eiros) para as ,funções gratl!icadas da.".l'~epúllljcá. ,Orlental:.M J1.t:ugua1 ,o' (SlDESC); ·e. dáoutras,providêll- de,tióJa~s), mais osrespectivosjUÍ'os
.~ Cr~ 2.000.000,00 (dois milhoesde çlep(ls!~o.dol'espectivoJn.struplent.9i:1.e . elas: tendo pareceres: pela. Cons- .e C\espesas.,. '. . ' ,.' ~

;<::uzeJl'os) pora Matel'ja! e Ençargos ::ntlficaçlio, nos' tênuos do arc•. 56_dotl·tu.Cion..altd.ad.c . ..da.. co.mi.SS.. lln. .. d.e.. 1.. .. § •.,1
9.

NO... e~.•el....'.~.relo.•. d.e..s.ta.. ll..•ut..01'1%.ar:.f'•..."\..Dl.versos; . , ., ,. T,atai:l.o. reyogando·se AS dlSpOS!ções[ conS.ti.tu.iC;áo e,.J.us,tI.Ç~;C~"8U. b!- J'l0clerão :M1..~lstér.lo.!i,a l"a~érida~,obrl-
e) Pa.ra. a Escola ..de ~e}:magem ,em,..cont.ràriQ," ' titutlVO &'la Comlss4p de J'\eonomtc .g!Lf,o "e~o)l1~o .~<aclonal como fiaam:'é

Cr$ 30. 65~ .COO.OO .(trinta mlllW~s seis-l '. Apr.o~ado: ,.". • 't c,?mem8?l~a,doart,.l.'.dl? l'ro-.l)rb1clpnl: ~gad:or, 'da q\lilhtla ji'l1lf' :<.,
"€~::ws e cinqüen~. e (\ois m~ cru- Vai. it reda.çuo flUaI... 1el0 d~ com.. s?ío de Fznança,a.. l i:!a.·e seus acessórios,' apI'atlcat to'dó~
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=

Janeiro de 1951

o SR. I'RESIDE~TE:

Responderam a chamada nominal
e votaram 127 Srs , Deputados sendo
33 Sim e 94 Não,-

Não há número. Fica adiada a
votação.

Votaram Sim os 51'S. Deputadof
Piaui

Heitor·,Cava1canti - 'CD~.

::"ustosa Sobrinho ..;. UDX.
Ceará'

Costa Lima _ UDN.
:Franci~co' Monte _ FTB,
Purtado'Leite - UDN.
Leão sampaio- UDN. '

,Rio Grande do~orte

Ta:-ciso Maia - UiJK.
Pataíba

Jo[o\ Agripino _ UDN'.
, Pernambuco

:Adeimnr Carvalho- PSD,
AJele Sampaio - UDN, '
:Barbosa. Lima Sobrlnho - PI:l!.
Souto Maior - ?TE.

Sergipe
Passos· Pôrto ...; UDN~
Selxas Dóris. - UD",' <

RIa- .de JaneirO
Aarão Stelnbruk- ·PTB.
:Brigldo Tmoco - PSB.
Jonas Bahiense - PTB.
Pereira Pinto ~ UI)N. .
Raymimdo Padilha '- troN.

. Guanabara ..
l!enezes Côrtes -- !fDN.

, M.lnns Gel':Ús'
Esteves Rodrigues - PRo
Feliciano Pena - PRo
José· Humberto -·UDN,
Nogueira ele Rezende -'PR.;,
Pedro Alelxo - UDN. '
Rondon Pacheco .... UDN.
Walter Passos - 'PR..

são P3.UIO
Derville Allegretti __ PR.'
Lauro C:ruz - UDN.
Nlcolau Tuma -- "UDN.
Paulo de Tarso -- PDC.;

Goiãs .
Alfredo Nassel' ~ PS? .

Eio ,Grande do sul:
Coelho éleSouz9. ..:.. PL.
Raul Pila -- PL.
Votaram Não es Srs:

AMazonas-
João Veiga.- PTa.
Pereira /:la Süva,...?SP.
Wilson Calmon - ?SP,

.Pará
Armando Carneiro,... PSP,
Ocelio de Medeiros ..;.;. PSD

Maranhão
Clodoml:r 'MUlet - PSP.·
Neiva Moreira. -PSP,

Cearã.
FrancisCo MOnte -?TB.'
Ozirls. Pontes .;;..-i"-TJl•

Pa.raiba
Abelardo Jurema. .... 1'SD.
Ja.ndui Carneiro - PSD,
Jacop Prant - PT:B.
Jo!é Joffil1";" 1'61>. '

..,. ~al-se :>rocedera' ver:ncaçno.

• O SR. I'RESIDEXTE: O SR, ·PRE5I!lB."TE: de de apresentar emenda", não pelo
i "" t prazer de suoscrvê-ras, mas para de-

Os srs; que aprovam queham fl- Tem a pa avra o noore ;.;epuaào. ~el1der o alto ínterésse pun.ico. {2vluito
cal' como estão (Pnusa). O SR. ABELARDO JUREMA - bem; muito bem) •

[Para um". questão de ordem - sem
Aprovado. reviséto do oradOr! - sr, Presidente, O SR• .êRESI:DEXTE:

O SR, I'UESIDEXTE: e estranho qUf'o"Licler Menezes Cortts
peça veríücaçâc de voracâo para um Vai-se proceder a verJf!~ação.

Em votação a seguinte projeto que objetiva regularizar a si-, Procedendo-se ã.' ver.nceção, por
Redac.llo Final mação elo Surremo Tribunal Federal. bancadas, reconhece-se lerem votado

Fazemos questão ele estabelecer um a favor 25 Senhores Deputaaos e con-
PROJETO N,Q 4,32(J-A - 1959 regime deequillbrio entre os Poderes tra 76, total 101, com o P;'esidente !02.

Votação, cm discussão única, do da RepÚblica. O Presid~nte do Supre- O SR; PRESIDE~'rE:
mo .Tribunal Federal aqui -estêve, Foi

Projeto, n.9 1,919-S, de 1960, que .rec2bido por todos nós, e assegurei a Não háaúmero. Vai-f C ,,':'oceder 1t
eleva a coutribuição financeira eS· '" "'x:J cue a Wa'·· '" i m 'o Cll:1mada.e conseqüente vcraçáo no-tabeleciaa -nela Lei n."' d, 039, de ~. -'.. '. , .0, la ser a o • a. r -.. empenho em poss.büítar a aprovação minai.
20-12-195G, que concede contritnü- de um projeto oue diz respeito. àquele Os Senhores Dep\lts,dos cire votarem
çáo financeira às empresas âe P!,der. porque não havia ccntrovérsías, a favot, responaeráj, ~:;;1 e os que vc-
transpol"te aéreo, quC explorem nao surgira no nlenarío ..-voz em con- taram contra, resp"n,j~:·t ~ Não,
Imitas elentro do PaIs, para fins ele tràrio • ..7 O Sr. Newa Moreira, JO secretãrío,
a1!arelhamento de materia? ~e .0.;;0::1, no entanto. ;! Com surpresa procede à cZlamad;;.'nomin:il,
voo; tendo pareceres: da Comlssno I que nesta sessão pacifica aliás. sessão
de constttUJl?ao e Jus!!qa pez: pacrtíca, Sr. Pl'esidente. já não existe
ccatstttucioniiluiaâe; da Comissão maís na câmara, dado 'o ínterésse
de Transportes, Comunicações e fundamental cio meu amigo o nobre
Obras l'úb1icas favoráveis; e, com Deputado Menezes Côrtes~ 'em pedir
eubstttutiio«, das. Comissões de sempre verificação _ veio S. EXll.
Orqamentoe Fiscalização Finan-. manifestar-se dessa maneira. *
cetra ç de Fmanqas'.Pareceres só- -. Nãosel.não compreende, não snten
bre emen!ias de discussao única: do POr qu~, 'mas quero fazer, desta
da C~fSso.o de Constituição' eItribuna. o nosso pronuncíamento. a
Justiça pela C?nStitllcionalid..ade Maioria C!\lel' prestigiar o sup.remo Tri
elas ae ne. 2, 8, !l, 10. li, 12 e 13; bunat Fe:i'eral. mas o LideI' da Opa
11ela iuridicidadc da de n.9 4 e. slçâo, o eventual LideI' da Oposição
pela rejeição, do,~ de ns. I, 3. 5. 6 I pede verifics;ão,...,." •
e 7; da Com.issão rle Transportes, f.peJo ao nobre Deplltadono sentido
Comunicacôes .« Obras Públicas de revisar sua attiude. Q:leT€mOS .iar
favol'ável às de ns, 2. 4 (exceto neste Mrm!no de S'8sS~S, quando se
Ql'ànto ao parágrajll único) e 13, aprox!ma o Inicio de out~o Oovêrno,
cr'm subemenaa e, contrário às de uma demé,nstração de que não iremos
ns. I, 3. 'Parágrafo ún:co da emen- entrar. em, contrllllél'sias em assunt.o
da n,Q 4. 5. 6. 7. 8.9. 10,l1e 12: qu:-nao fOI de~atldCJ' nesta Casa, Es
e da.,~ Comissões de Orçamento e tranham.0S a atitude elo Deputadc; Me
FiscaU:zacãa Financeira e de Fi- nez-es CCl'tes e pedIn1as, a S, Exa. re
nanÇrrs lQvor {r.veis às de ns. 2 e 4 con~ide:'e sua attiude, Vamos votar o
e à ~ubemenda ela Comis~ão de ?1'oJeto 2: 635-61, que reorgâniza o qua.
TranspcrT.es ri den,9 13 e "ela re- dro .do pessoal da Secretaria elo SUo
jeicão, d.as rIe ns, 1; .3; parár/ralo pren1;0 T:~buna1 Federal" em atenção
único da de n· 4 . 5· '7 8 g 10 àque.e Poder. porque aqui estêve o
1.1 /! 12, ., '.' • • , '~!U "Fresident!,sollcltnndo do ?resi-

, . dente da Câmara dos Deputadoo· dos
PROJETON.Q 1.919,13, DE 1950 81'S, Deputados e de todos os lideres

Requeiro nos têrmos do Regimento, aten~ão/p~l'a o proJeto •.'
adiamento por cinco dias. ' A~.~jm, flC. o meu apelo e, 3.0 mes-

5. S, 26-1-61. Sergio :lIa- mo temPl?, .a nossa ~firm9.ção: quere-
galháes. mos 'prestle;lar a J:ustlçade nossfl terra.

. (MUlta bept; mUlto bem) ,
O SR, PRESIDE:'iT~: O SR, 1\,1E!>1EZES CóRTES:
OS 51'S. que aprovam qUeiram ucar .

como estão \Pausa). . (~obre a questão de ordem, Sem re-
Aprovada. ' . VISOO do ora.àor).- Senhor .Presiden-
DI3cussao linica. do Projeto nú- te, ~e estra~ar _não e que euteIli1a

mero :1.635, de 1961, que reorgn. pedido verlUcaçao devotaç~o, rt'l:as
nica o Quadj o do Pessoal "da., Se- que o nobre LideI' da ~.ralol'1a se te
cretana do ~upremoTribunar Fe- nhll esquecIdo.ele que nao estamos tm
deral, , e Bá outras providências; f.~e- de votaçac;. S. Ex'" declara que
tendo pareceres: da comissão de nao houve contro':'érsia, Como adivi·
O~çamento e Fisca!i:zaçii.o Fina~l- nhar, se.alnda ~ao, inicIamos a dis
ceita favorável (to projeto, com Soliclte. o .!ldiamento 11a. discussào

,emenda substitutiva da tabela e, por cl."1co sessoes, oqüe não implica
da Comissão de Finanças, pela e~_atraso, porq1;leestaJ'llI;mos em con
apro1.·ação do 'IJ~ojeto, dacn>e1UZa dlçoes ,de dlscutu a materia na quer-
ela Comissão àe Orçamento, com ta~feira, "
em.e;'1da afltiva. 'àprCJ1)osiçáo. Oassnnto é de suma impo~tãncla

(Da 'Comissão de ~Consttiuição e 1'.or(lue envolve o pessoal 'da SeCl'eta-
Justiça,) • 'rla do ,Supremo Tribunal Federal. veD.-

, . ce aSSlm o critério Cj.lle deve presidir,
O I'ít. PRESIDENTE. nesta Casa, a :eclasslficação e. em
_ H:í.iôllrea mesa e VOU submeter conseqüênCia. a paridade dos servldo-

a votos o s"guinte '. res do Congre,sso, além ,de se refletir
~ , ' nos outros Tnbunais. E' assunto que

R<!.QUERIME,NTO estamos estudando cc.m espirito de
O SR. PRESIDENTE: justisa e responsabilidade-perante a

, Naçao,
~equeiro 9.dl:tmento da .discussão .do Todos conhecemos a situação dlspa.-

p,rojeto n.~ 2.625-61, por clnco clla:;. em que se encontramos servidores,
Em 2i ,de J::meiro de 1961. - 1tle- alguns com muita responsabilidade,

nezes Côrtes, ' exercendo funções ,para as quais se
O SR. PRESIDENTE: eXIge preparo técnico de nlvel Uni)ler- '

Sitário, outros .adniltldos através de,
Os'Srs. que' aprovam quell'am 11car concursos rigorosos, cem ','enciUlentos

como es~ão (pc,usa.) menores do que 1uncionárlos menos
habilitados.

Rejeitado De uma vez pOr tôdas é preciso que
'O Sr. Menezes Côrtes (éQmo líder) se faça. justlt-a'e à·'l'ri:neirajustiça é

(Pela ordem) requer . verificação da exatamente aq~lêle exemplo que já
votaçlo. demos nesta Casa. ela reclassificação

O SR PltESIDENTE: dos ,ser,idOl'es do Executivo.
. E' preciso que essa reclassificação

aoi/.teeeela. qualljtier outra providência
de' paridade. Não. Querem03 ser leVía-

O SR. ABELARDO JUREMA: nos, Senhorl?:resldente. Exatamente
'. 'por isso e conscientes da nossa respon-

SI'• Presidente, peço a palavra Jlela ss.bUidatle solicitamos ad!::imento da
ordem. ài:Y.:u.e~~sim; ter~10sopo:rtunld.-

ClB atos julgacios necessários ao ref~
:riao nm,

I 2" o Mfilistério da Fazenda, COI'
traiando .jiretamen te ou por in ter

'1U1i.::iio do Banco Nacícnai do riesen
votv.mento Econômico. poderá aceitar
ts cláusulas c condições usuais, nas
OP[' j ações cor" organismos ttnaneeíros
niternacíonaís. sendo válido o compro
,!,l~SO geraí e antecípadc de dfrinur
por arbi tramento, tôdas as dú vidas e
comi ovérsías.

§ 3~ A prestação de garantia do Te
S0111 c Nacionaí através do Banco Na
cícnat do Desenvolvímenin Econômi
co. na forma do parágrafo anterior
observará as condiçõea previstas nas
letras "a" a "e" do art. :n, da Lei
n~ j, 623, de 2Q de .iunho de 195:1 e /
do Regimento do rererído Banco. '

! 4~ Ao serviço de empréstimo con
trardo IUl rorma da presente lei, são,
r()w~dlctos os mesmos jlrivilégioS dos
~en\r.~s externos federais, estaduais e
mumcrpais.

• 5'; Atenc;ldas as necessidades dí
l'er", da Siderúrgica de Santa Cata
srna. ,consider-se-âo obras e servíços
tnmbern víncu.ados ao empreenclimpn_
to, r. que se refere esta le: e ampará
v~w com a !?'amntia (lo Tesouro Na
cionat. resJ?eitado o iímit€. de vinte e
~mr.c míthões de dólares estabelecido,
!!~:a.~quer 1I1l01ativas relativas ao car
;'a~t catarínenss, sua mine:'ação, trans
"Ih. e. escoamento e beneficiame:1to
r'u,\ por prl)pl)sta da eEPCAN. forem
~pl'ovudas pelo Presidente dn' Repú~
!'l.lra.

. ,Art. ao E' .c~nc~dida. pelo prazo de
~I.lco an~s, lsençao d:Js impostos de
IlU::'· ~taçao e de consumo para os
~:aC;rm!smos seus sobressalentes l!'
aCr',s6I'10s. aparelhos. ferramentas
mstr,umentos u materiais, sem similar
n~.r:enal. ImportadCls, para a constru
~",J :ne~horalllento e conse~vação das
JlJsta.a~oes da usina a que se refere
este lei.

,'tl~yá:grafO !;inico. Para: to~n;'r efe
ti"a,:, a iRen~n prevista. ...nesta rei '
P"dllr E::eclltivo. à ~pdida alle' s~
~l··,!,~ssam. as' importações expedir"
O'lcl'etos uos ol1air serão espe?ificad~s
:: q~antic1ade e a natureza dos ben$
l!,!'r"o~.9,

Il~, 9~ A sociedade fica assegurad"
0, dilelto de pl'omover desapropriaçá'J'
nOll,.jte~mos .ela legislação' em vigur '

Aet.. 10.' E' all~orizad8 a abert~ra
I1t, ,lre:l!tos especiais até o Umltet1~
CI'>; 1. 300. UOG,.ooo,OO (um bilhão' e
tre:!l\ntos mnhoes de. ~ruzciros) aue
v B6.d.~r fxecl1t.iv:l. ~mp!'egará n~' in..
t~rt:zaça'J das .ações Subscritas peja

!;}~ Os créditos especials Íl. que ."e·
l'eH.."l'e ést' rti -' o",) ·I......b - a /1,'0. serao registraLos
,~_.J unal de Cantas e automàti~
c,~ ;j~ntf: di~trlbuidos ao Tesouro ::-;ra.
CIOJ:llll.

'f i1-""A utillzação' désses reeursos será
elt "mec!lda das nccessidad' ,
p'J'~6ndO ti seu total exceder dee~, n..o
fi;'~A 500.000,O?O.oo rqUlnhentos"mi:
~?9de cr!;,zelrOS) em cada ano.

":1 A v~~ênell\. da autorização de
'l.·S·te.., trata este al'tigo será de cinco
( ) ,',exerclclos. ,

·'!:bt. ·11. E"ta lei entrari em,vi~or
~;!:-cJtta ~e_ sua- publlcação, revo~aiías

.. . "!'OSlCOCf em contrário ~
()' SR pnESIDENTE:· •
0t 81'S. C!l~e, .a;JroVam queiram fi

car,como estao (Pausa).
; Apl'Ovada,

di~l:li" à redação final,. fi!:ando preju
, c~; as tôdasas demaIS matérias.

O SR. PRESIDENTE: '

'H~ Sôb~c a mesa e vou submeter a,
votos o seguinte

REQUERIMENTO
\, O, 8R. PRESIDENTE:
.','-, ,-'.r','

~'WOBtêrmos do Regimento. requere
,mos·disPenSa. de impressão para are-

" <daçiío final do Projeto n.9 4,820·~7,::" ,S,. 5;.27-1-6,1. -'-.(seguem-se ·as
,"assinaturas de tres, senhOl'esDepu-
;ía~;'
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Llno Braun - PTB, i t i 00'PaUlo Mincarone _ PTB. mu ? ma s rn estos e os herdeiros, ao soas que ali vão tratar de seus enl:ér·

Ra d Ch
. atíngtrem a maioridade, ou, se pes- mos, nue- pertençam ao dnelonal'"

ymun o aves _ PSD. ocas do sexo feminino. quando se' ca- ...
RUl' Ramos _ pTB. sam, perdem essas pensões, enquanto mo, qL1Cl' não, todos os dlas colocam
Tarso Dutra _ PSD. que pensíonlstas especlais:se beneâ- 0.11, em jarros, flores em homenagem
T,heobaldo Neulllann '- PIB. eram de pensões vitalícias. e gratidão ao grande Presidente fale-
\'VIlson Vargas _ PTB. Desta.rt,e, Sr. Pre'sidente. de seten- cido , Eu também, quando ali passei.

Amapá ta ou oitenta projetos, aproximada- elevei minha prece aos céus pelo seu
mente, de pensões especiais. apenas repouso eterno, porque foi. realmen-

Amilcar Pereira _ PSD cinco, ate hoje, mereceram meu pa- te, uma 'g'l'unde obra, notávrl realíaaca
f

' . I aque.a.

R
. ' " rccar avornver. Geralmentc, a Co- , P'd á
LO Branco " míssâo de constítutcão e Justi'" tem- sr. resi ente, h poucos dias ape-,anh lei para. o SI', Presidente JuscellIlo

Valéria Magalhães _ PSD ..,.. ial) se acomp lido por .unanlmídaée. Kubitschelc, a.mn de que, nestes UI n-
Discus'ao úmca . do Proi ,tu . Ocorre, porem, que, descendo a ou- mos dias de seu Oov.êrno, S, Excelên-

mero 2.635. de 1961. ql//;eoT~~: tr~~ C2mi.'~.sbes, como !t de Finanças, ela se redimísse de um.pecado, quat o
niza o Quadro do pes~'Oal da Se- 2u~ ~_o, cem competêncía para le- de ter·se oml.ido no pagamento ou
cretaria do Supremo Tri.bunal Fe- ".IS~~I sobre Q mérito ~essas propo- de ter reríuzído o quantitativo das' suu
aerat, e dá outras providên 'as' Isrçoes, ela. ~e. sobrepõe a -de Jusllça, venções destínadas sobretudo a nos-
tendo pw eceres: da Comissa;' a'; decl,ara juridicas, constltucíonaís e pitais, orfanatos e abrigos da veinice
Orçamento e Fiscalizacão Finem: I;j,!'0\t~:nps ess-s tnicmttvas e, ~s mais desamparaca,
celra /crorável o p" t " as vezes, temos VIStO o plenário re- r.; nf' '
'tnnenàa substitut~va J~'~:bel~o~ I{~~;ar o parecer da comíseào de Ju~' empoen~n~~lrc~i~o:~ .v~~a~eag~'l~~~
da ComIssão de Finallcas "elál "c' ·.t· f I ',-' tres lideres governistas fizessem "cne-
Ilprovacrlo do proieto d' , d I er li; c ta, Ievantel questao oe CI- .da Coílllssão d 'O ' a~mell a. dem citando o Regímentn e olJJic;' gar meu apêlo a S. El('.'. e f:zessem
emell d' '. e , rçemenco, com Itando aV, Exa, declarasse cerne nào suus minhas súplicas neste sennco.

Da"'a a !tl~~ a proposlçao.,. apostos os pareceres da Comissüo clt: Que vemos no PaIs! Quando não se
e j .ti COIllLssao deCrJ'llstztulçao Finanças,. quando nesta matéria in- nega o pagamentc-totai dessas vernss,

EI1.;e:,f~dr)a' díscussão _, d . ,vada o rnérí to e_aprecie aspectos JU- paga-se a Insignificância de 25%.
vota " ssa e M.a, a :lI rídícos da questão, Diz o nobre colega, Deputado p~.

• çao. . . Para harmonizar essas pen,05Cf com dre Pedro ;v'idigaJ; que o SI', Presí-
Discussão única. do Projeto nu- os textos consãtucíonais que acabo ciente da República tem tõda a boa-

..mem 93-A, de 1959. q.ue e.,oca à Ide. citar exigí sen.1Pre u.m titulo reli:- vontad,e:mancta pagar, mas OSMl
14 categoria os Tribunais da 6'! vantlssimo, ,como a aprest: 'ão ~e nl5tr.1S não cumprem suns ordens. De
e 8~ R.eglOes da .Jlcstiça do Tra. grandes, servIços ao PaIs - o des- clarei, de outra teita, .que isso const!o
balhl1. cria ()ito Juntas de Con. cobrldor do petróleo, pL. ex~mplo, tuI triste sintcma da crIse de I1UW-

.... clllação e Julgamento na 6 ~ R.e- SI'. Oscar Corci":ro, sacriífcou sua rldade' neste Pais, e que . acreditava
gi{io ~.,autoriza o poder Executivo fortuna, s,,!a.s~úde. de~,icRnào sua v:dâ mesmo que, ,e o SI', JuscelllllJ
a abrtr ao Poder, Judic/cirio _ quase inteIra as pesquisas - ou quan- KUiJitscheck desse uma ordem r.erm;·
Justiça do Trabalho _ 'créditos do a União seja obrigada a inC:e~ ',. nante. decisiva e enérgica os Senrtor"~
especiais até a importância de Cr$ zar as vitimas de. ac:c'~~tes em sel'~ Ministros, 101l"e de.cometereol· tam·
17.334.584,00, para atender às de. viço, cu strC.S fami:~~s. ou· Dc-oOgS flue b~m êsse pecado, tl'atariam de fazer
correntes despesas; tllndo parece- se invalidaram. em virutde daquclas ti pagamento.
res: da Comissão de Constituicão doenças categol'lzadas --, cegueIra, le- com pesar. vejo que ate holé, rle·
e Justiça com substitutivo e'da pra e outras - adquiridas em ser· nhuma medida fof'tomada no sentido
Comissão de Financas com emen- viço. Entendo que, como o particular. de atender ao nosso apêlo, Digo ~llo;)-
da substitutiva ao' mesmo a União tem de 11' em SOCO::'O Claque· so, porq\1e além de, meu. é .tambem ~"

O SR. ARRUDA C....l\IA'P..\:· les que se vltima1lllm, que· re iavali· V, gx~ c dos lideres. já R est.a a!tur~
Sr. Presidente, peçO a palavra. ~aram: em Sel'Vlço: SO~l'etu~~ quando do;; aco:ltzcL"1.1en:cs. Mas amda res-
O.SR. PRESIDE' • ,Ies, nao, tê~l ~tltta 1)IOVi~~cl~ tam alguns dias ae governo ao' :se-

'.. ~TE,. Ota, ..ir.. Ples!den,te, trata-s:..no n110r P:esident'e, da" Repilblica. Sua
Tem a palanao nobre Deputado. caso, do selVtdo!. Fmnclsco TClxelra !'x'! podla redimll'-se desta fall1a ..:Nao

. '.' ." Dantas.. que se lllvalldou, fiC01~ sem, lhe faltam meIos. de comlm;caç~o e
O SR, AR~tJDA C.'OIAR.-\:. 'Ios b;'aços. em desastre em, s;rviço. de t:'anspor:e ar~ para 1'2meSS~; da
(Sem revisão do orador) _ SI' ocorl'~do naB~sa N~val de _Na aI. 0, numerário, Ai estão numerosos ~v,ió2~

Presidente devo prestar ai ? 'IPodcr ·~ecuthopeà.u pens~o de ... da lo'AB. os s,us aviões de viage!1Sl pa- o
'

clareciu{el':tos li C'15a, porqueglfu~ ;.~: CrS 3,6l>:l.Of. pa;;a ê~se se~vldor. Co- tlculares que. são tão grnndes,~',sl;a
lato.. r.do projeto na Co' . 'd c.' I' mo. êle, se mva.id.O\1 em .ervlço, fUi'

l
Ex~ p.nderia ainda fa"er ê-t P. a'o de

tlcuição e Justiça e ll;~~~el':ci on~: rJ el1contr? da mensa~em do pod,er caridade,. de humanldàl1e e' de ~enti
'rece" favo"a'\'e' De moCi' g ai p IEl(ecutlvo e ofereci parecer favora\el 'mento c"lst..,) 'Di"'o qu.e (' 'um ~"end'... ... 4. ... o er t [e- à ." ~'cão' . •. " "> ~ " ... ~
nho apresentaclo pareceres contrários 'I p.OpOd... ~ o' faço com trl~te:;a. S. Ex~'! que

, às chamadas pensões especiais. En- Desta forn:a explico meu procedi.' lealIzOll obras not!l.vel~,. que ,lmrJíou .~
tendo aejam flagrantemente" injUl'i_lmento em relação a 'êste projeto. paraenc~mlnhou.apl'<elavel..S I.eama.'êl.es n.c
dica.5 e d'e constitucionalidade muito que não se julgue haver incoerência PaIs. teve. cl1nt~do, esta m:\cub no
lu~idosa,' primeiro, porque aberra~ da minha pal'te, auando combato a~ ftm de seu O.,verno, ou' melhOl:. eln

do nosso sistema. de pre\'id~ncla . pre- ,pensóesespecials Ile maneira ger'al e qua.se todo o periodo de seu Gov:ê\'Uo.
ceituado no Art, 157 n9 xvi que II dou' p:i:~cer favorá,.al' à proposição em O., G!?vern,os anteriores. malgr:ipb "5
eXige a contribuição, para que haja. aprêc;o, Acho.que, neste caso, hi um sltuaçoes flr.ancelras da época,rsltmpre
pensóescl'dinárias; em segundo lu-I titulo relevante que merece0 alio:;) pa!<ar'lI lll: as sllbvencões. sobretulio as
ga.r. ROI'que cria. sistema de. prlv.i1é- da Casa, aprovando o.pres.eIlte projeto.. sU.dbvençoes ordin!l~ias do 1\1i'1ist~~i.~. ".,a
8:10 , que já se l'em alargando em nú- Quero aproveitar minha passa~em E ucaçao. e do :!,~lnlstérlo da Ju~tic;a.
mero ve.r<;!adeiramente alarmante. A na tribuna para. render preito de Agora. nao se' fe2 isso. Economia; co·
ConstltUlçao, no .Art, 141, § 39 :proibe agradecimento e louvor 'ao HClSpital mo diz o povo, de palito .. Qllan40 U:
priVUéglos, justamente o quê cons. dos Sel'vidores do Estado, All. foi !Jos- el1litem230 ou 250 bilhões de cl:uzel
tltuem tais projetos, Realmente êstes pltallzada pessoa da minha .familia - 1'05, nad~ se mais qt;e se emltis.selfu~is
colocam llll pessoas Qeneflciadas em all.:l.s, com uma carta f\'enel'Osade re· um bllhao de cruzeIros para.9.t~nde:'
situação de exceção relativamente às comend:lcãode V, E:x~ - em estado a. essa vasta !lbra social que se renH.
demais. tSpalhadas pelo pais Inteiro grave, vinda de Pernambuco, para ta- za, .1m todo. o Pais, por particulares"
nas mesmas condições, que, não ten~ ,zer operaçãodelicadissima. Estive no por entlgaqes religiosas ou não. O
do pa:u.'!nhos nos altos postos politi-Hcsplt,al muitas v~zes e posso dar meu Poder Pubhc~ nao dispõe de meios

_ COS Ol: . legislativos, não.' logram êsse testemunho da eficiência. dos serviços para levl!-r a esses necessitados a' obrl!o
benefis.~'. Assim, hã pessoas multas do. "Hospital dos Servidores do Es· assistenCIal de que êles necefiSítam,
:vêzes ~!;Is necesslta..das do que aque- tado", da competência. e do .zêlo do o que vemos? HospitaIs e· .orfa:1ato3
las a quem são atribuidos os favo~ seu Diretor e dos seus corpos clinico se }echam, doentes são despedid~s

, r~; A~'1Uais.. mesmo entre Os bene- e cirúrgico. do trabalho e ~votamen· dessas c~asde saúde, não conv'ales-'
fllcad".... existe. discrlminacão. o que to dos funcionil.rios. das enfermeiras, cid.r, nl;!o curados dos seus males,
não se !.arnroniza 'COUl o Citado têxto c"~ Quantos nrourejam naquela. casa de porque nao há lugar, onde sejam man-
constitudonaJ. ' Saéde e de .AssistêllCla. '.. tidos. .-"

Dest!<lte. algumas, àessaspen.:Ôe$, Trago. de público. êsse testemunho Em outros hospitais doentes amon-
me~() pal·a. parlamentares e suas ta- para que a Nação, o conheça•.para que t~ados. elos corredores, no ~hãCl. em
mn~as; foram fixadas em cifras que saiba apreeiar aquêle hospital. sem sltuaçao inccmpatfvel com a, dignl
Vlmam cie OitO a qrarellta. mil cru. d1':!::!a um elos melhores .. do Brasll e dade da pessoa. humana. Orfanatos
zelros. 'Por outro lado. essas pensões de tôda a. Améric\'.. e qu~, purtal'l\,o. qUI se fecham: abrigos e ol'fa±iatos
elevadas. colocam as' pessoas bellefi- merece ser conhecil1o,. ser ,lou\,ado, q!1e despedem velhClS. e crla.nç:J,~ 61'
cladas r..uma. situaç..ão e~ç.e.peion..al. deItallto pela .'slla org'lniz~.ç~o e e.ftCI.ên-' cas'. porque não podem .. man.ter sob o
vez que, enquanto. uma vluva de ceoU. ela. como oela' opemsidade dp quan- seu teto aquelas CriatlU''lS humi'des
tado _cOl1segue. C~lllO te~ acontecld,o, tos alltrabalhnm~ Trazendo êste dl!- e pobres que receberam, F tUdo" isto
pensa0 d~ 40' nul cruzeIros. l\.~vlu- nOlmento. cumpro um dever' de p'ra~ pOl' falta de pagamento cie.sSllS verbts
vas 'd:. Presl.dentes da ~.epúblic.a· tem I !idã?, e -all mesmo tempo, um dever de·pa;;amento que é um dever de justiç~:
apena., pensa0 de 12 n111 cruzeIro.. Ijllsl,lc:a..· . 1"C!l:.ue, desde que o'C()n!\'1'~~OV(ltoll

:V~,!~ amda :lcre~qentar Que taIs, Ell ~re 9S obras nallzadas no govêr- essa~ verbas, elas constlt1l2m, para /)
penS<l,oS, seno:',o v.it~l:c.as e multo:, e'~-I r.., rio PresIdente' Varga.s destaca·se destmatárlo. U11l ver<1lldeil"o d.l1'e1~0
vadas..pl'olpicl,am ~quelesque asre-, aquê'e .gTande hospltal..Lá, na sala adqulridoque:a.'Constltu;~!lol'~.O 'per.
cebem.. UUla. SltUl\ÇM de~Privilé!\'!," .~m. de entr:làn, eneontl·ll.-Se um bl'sto c!e mlte vlqlar ' ' , ' ··ir'
!e1tl/;'lo aos per~lorJ:;t3.s contrlllu!nt~s. OrOl17.p do eX-1ll'e~ldente, de sll.udos~ .Dizla .rSt',· Presidente que jst: ê ,.
cUjea ~:tl:l!:os ~~.~ ll:::.J~O.mt1ti ll11h:o~, mem6l'ln, 81'. Qet11110 Vargl'.s: As pes- .um p,ec:!.do. ,E V. ,E~,·. na qtt:Jlilil~~~'

·0" ..

LoUrival Eatista - LTDN.

, Bar.ia.
Antonio Carlos.Magalhãe,s --, UDN.
CEdgllrd Pe 'eira - PSD. '
Fernando Santana - F'!'13.
Hélio Cabul - PSD.
Helio Ramos - PR,
RlldebranCo de Góes _ P5D.
Waldir Piles - PSD. '

Espll'itO' Santo

Dirceu C:1rdõsO - PSD.
Napoleão' l' omenelle _ PSD.
p.an,on üllveiJ:a Netto - El'B.
aubens Rangel - PTB.

Rio de Janei::o

A!on~o Cel::o - P8D.
llocayuva Cunha - l?TB,
MarIO 'l.amlJoride:;uy - PSD.
:Moacir AzevedO - P5D.
~aturnino E:iraga - P5D.
:Vasconcelos Tôrres - PSD.

Guanabam

lIen)amin r-arah - PSP,.
;arena da. Sl1veira - PSB.
:Eloy Dutra - PTe.,
Gurgel do. ".maral - PSP_.
L~clo Hauer - PTl3.
:Ne!SonCal'lleiro- PSD,
:Sérgio Magalhaes ..,.. l"TB.

:Minas Gerais

Elas Fortes - PEn.
Carlos do' Lago ,... 1'5'0.
Celso B:ant - PRo
Guilhermino de Oliveira - ?S!)
José Alkimim - PSD, .
Mario Palmérlo - .PTB.
:Pedro Vicligal --, PSD.
Santiago Dantas -' PTB.
Trlstão da cunhá - PR,
'último. ele Carvalho-PSDo;
Gustavo Capanema - 1'60,

São Paulo

Campos Verga! - pel'o
Henrique TUl'ller -1'53.
Paulo Lat:ro- ~SP, .
Silva. Prado..,.. PTN.

Goiás

Anisio Rocha - PSP.
':Benedito Vaz - PSD;
castro Costa - PSD.
wagner Estelita - PSD.

:Mato Grosso
Mendes Gonçalves ..... pSD.:·
Rachid :!.!Ilmed - 1'5'0.. '

Paraná '

_'l.."ltonio Eaby - PTB.
1\.ccioli Filho -pSD.
Jor;lede Lima- PTB.
Mala Neto - PTB.
Mario Gomes ,... 1'50.
'Petrônio l;'el'nal, - PTB,

Santa Catarina.
;!!(nt1inlo Carlos ,.... UDN'.
'carneiro Loyola - UDN.,
Leonir Vargas - PSD. '
Wilmar Dias - PSD.' .

:Rto(irande- di Sul

Adylio Vhna -PTB:
.\rno Arnt - ·PEP. •
Croacy de Oliveira: -PTB,'
:Daniel li'araco -,PSD:
IHel'mes àe '·SOUZIl. -'- .. PTS,
J01\Qt:lm Duval - 'PSJ);',

P~rn:lmbuco

:Arrudn. Câmar:l - PDC.
Geraldo Guedes - PL,
José Lopes - PTB.
Lamartine Távora -l?'I'B.
Kilo Coelho - PSD.
!Osvaldo Lima F'llho - J?TB.

, .Alagoas

.·.btahiío Mom'" - PS?

.'\loysio Nono - PT1::,
Ar:; Pltombo - P'l'B.
Medeiros ~~ eto - psy.
::lOUza Leao - PS?

. Sergipe
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Di~RlO. DO CONCRESSO NAGIONt,t" (Seção f).

. V - O SR. PRIJ:SmÉNTE:I Levanto a sessão desígnano ') )l:tra R.
Ide quarta-feita, dia 1," de 'everaro,
I às 14 horas a seguínte:

I ORDEM: DO DIA

. Sessão ele 1 de feverei ro de Hlln. 1
1 - Votação da Emenda à Cons':l

f títuíção n9 l-A, de 1959; que instiwt
Inova díscrímmação de rannns em fa-

I..ver dos :,lunlcipios Bra~ile;,os: tendo
parecer L,LvQrável da comtssüc Espc
cial, com declarações de votos dos

j Srs, :-1::'lI"io Benl e' Bilac Pin:o. -l

I
Relatcr: 5,', oconc de Med('ll'OS. ·i

2 _ votacüo da Emenda à cons-.
tltutoão nQ Íl-A, de 1~S7, que dispô e
's5bl'e. direítos dobl'asl~ci:o nat uraa--:;
zcdo: tendo parecer fal'Ql'à'ieI de. Co-

I~ds~~~. ~;;f;~~~l, F~~~a:,~a~ ri,~!;r~.~~ 1
sr. Rar::icr! Mazzilh ,

E1!t, Prioridac,'e
votacão .

3 Vc;:açãoem \1iscussi:co única'

Ido Projeto nv 2,304, de ;9:0, que au
toriza 'o Pode: Ex'8cutivo p~ atl'ir, pe-.

(Jo Ministério da Vi~ção e Ouras Pú~'
:bUcas, o, crédito especi;11 de,., ... ,' '.oi
!Cr$· 4.';'50,000.000,00, destiERco :1.0 fi~:
inRnciameJlto'~da execuçâo do Progra~

Im 3. de Obras Rodoviárias; tendo pa
.reeeres: da Oomlssão de Transpor.,.
!tes, Comunicr.ções e· Obras PÚblicas,
:COlU subsêitutivo ao projçto e aos r1e

I
' n qg 1.426. de 1960.~.15'(, de 1960 e
2.307. de 1950; 'favorável. da Comls
são de Or;:amentO' e'~iscalizaç~o Fi~

I
nancCira e;' da Comissão· de Finan
ças, com SUbem.endas ao. ,s.UiJs.t:i.tutiVO
da Cooüssáo _6' Trnnspor"es,

4 - Votação, I em discussãp' única,

I
dO. Projeto n" 4. 820·A. ele 1959.' que
autoriza a União' a oonsl1ruir uma
Sociedade de Economia Mista, por
açO'es. que se denominará Siàel'úrgi~
ca de Santa· CatarlnaS, A. (SIlJ.ESO).

I
e dá outras . providências; tendo' pa
receres: peja consUtuclon:ilídnde ela
Comissflo de Constituíção e Justiça;
com subs\itutivo da Comissflo de; Eeo

lnomia e oomemenda do artigc- 19 do .

I
Projeto d:1 Comissão ~c Fh1ancas, 
P..elatores: 51's.: Croaey . de' Oli~,cira,
Munhoz.o.'a ROC.ha e· Arolda ca.l'Val.'!lo.

5 - Votação; em. seglll1dadisctls~

.são, do Projeto n9 ;1l3-C, de 1935, que

!altera o Detieto-leJ n 9 915, del.~ de
dezembro de 1938; retifiCado pclo De-

I
creto-lei n9. 1..061, de 20 . de, Jarielrl)
de 19.39•. qu.e dispõe ·sóbl'e o impõsto
de venda"e ,consignaçô;s. def'ine a':1 competéncia dbs .Estados para sua.
cobrança .eàúecadaçáo, e dá.'outras
providências; tendo );lareoeres:, da.'I Comissão de Economia CJm SUlJemen
da à. emenda... de· 2~' discussãO'e' dllo'1
ComiSsões ele Constltuiçáo e. Justiça.
e. de Finanças. com substitutivos ao
Projeto emendado em .'plená:'io ,
Rela.tqres: Srs, WaldirPi.;'es, ,:Mul1hoz
da Rocha e Msrio·Ben1'. '

6 ~ Votação '.do,· Requerim€l1~O ...n~_
1. 507-60, que copvoca. o MilllsLl'O .das
Relações ,Exteriores, Sr. Bc rácio Lá-

Ifer, ,a tlmde que jlisti~iqu3perDonte
a C~mara.dos Deputados apoUticl1
exteppr do pais...'··, ~,.

7"-' Votação, em 2,~ disc ~ssãp, do
Projeto, n9 .';!:654"B, de lSS·1,··q Cle, ,ele
va. o Território do Acre à'categoria
de Estado e ,dá. outràs provld'àl1cias;
tendo ·pareceres das Comir,sôes de .
Constituiçâo 'e Justiça êde F'i:1anças;

I.

com' SUbS.tiLUtiVos·.ao. proj~.'to é.l.i1en.da-
,. do em s~gunda.".dJscussão" -Relato

~es: Srs. :l'arso putra e Ja3'me :Araú~JO· .'. • . . ..
8 ..-. Vobçâ:o"em discussão única'

da elnenda substitutiva: do Senado
Federal ao ProJeto'ntuncro":l8!l'"B,: de
1955" qlle altera '0 art!l;o "13 da Llli n9.
1.533, de.3l de det:embro de :'1951
.(Altem dis(losições doCédigo .C:ePro
!=esso Clvll" relativas noM:indado de
segurança); . tendo ,parecer fàvcirlivel'~

da Comissto c!e':constituirv'io, e·..Justi•
ça •. - RelatO,l":l3r. Pedro Alcixo·. .
9- .Voração,·em dlscussão.:':unica,'

do Projeto n9 1:861-.13,. de 1960:queau
torlzo' "1'.' ··llistitil(Q(i.Q ..da: ":F'undaçio
trniversld:\de:ci.e ~raSnbi.": ..teúdo-,"pa.:'
recerell: "d~'·,(';o.mjss~ó 'de CQ~tltU,IÇ:i.O0401,

Gu:malJa,ra:

Cardoso de MC:lezes - UD~
Cllag:ls .E'rc!.tas - l:'S?
.Y.:1rlO Mart:.ns - U[)'N.
Maul"~cio 'JulJpert - UD!\
:ltIenc!es de Mo:aêS - PSP
Rubens Bararde _ PTB.

Rio de J aneíro:
Edilberto de castro - UPN.
Heli Ribeiro - PTB.
José Pe<lrOSo - 1?SD.
MlLrio l'amool'ideguy - 1'S;)
RaYOlundo Faeliiha - lJDN·.
Sa.lo El'and - PSD.
T"nól'io ccvaícanu UDN,

Mi.:1as Gerais:

BJiac Pinto '- UDN.
canos LUz - FS?,
JL'Se Raimwldo - pT13.
Maw'lcio ele Andrade -- PSD
?1ilton Reis - P'L'B.
Oscar Cbrréa ....,.. 'UDN,
Paulo' Frzirc - PS-P.
Uriel Aivím ....,.. P~D,
wa.ter Athaide _PTE.

-!\cre:

'Oscar PMSQS - PTB.
Ron:Jônia;'

Alu!.~io Ferrei:-a __~

Goiás:

Mauro 1'ei~e!ra - .PiSD.
&eosende M(,nteiro ..,... P'I'1

Mato Grosso: .

l?hilade}Pho Garcia - psn
Wilson ,fadUI· -PTB. " ..

P.araná:

Jãnio Quadros- PrB,
Munhoz,'da Racha -'-..P:r••
Ney 'Braga .:.. PDC. .
Oliveira'F1'anoo. .
Othon··Mãder:~ UDN

I Plinio Snlgndo -,pap,
Rafael Rezende ..,...PSD.

S~llta Catariila:.

Atillo -Fontana. - PSD
·Doutel Andrade.
JoaqUim Ramos- P5D.

Rio Grande do Sul:
Cosar Prieto _ PTB.
Ctó\'is·Pestana: '- 'PI5D.

- Femandolô'errari.·..;,- PTB
Giordaú·o P.lves - 1?TB..
Temperani Pereira -' ·PTIl.
Unirio ~~lachitdo '.... P1'B, '

I São Paulo:

I'. Afru11!o de OEveiJ:a.- PSB.
Antõnio Fclioiano' - pSD.
Arnaldo Ceraeira _ P5P.
:Batista Ramos - PTB.
Cal'll1elo 'O·.'.gestL'1o - f>SP;
Cli.l'vallloSobrinho - l?SP.
Clnha. Eueno -PSD.
I'.~!,)l.lerto Sales - PSD (31-1-511.
·~~;,~:,ra Martins - PSP.
:ê_·:::.o Montoro ._ PDC.
"::.:'·'UO de Cal'v(Llho - PDC.
úl!"lC~i·tb Moreira -PTN.
Hamilcon Pl'ado _ PTN.
Bary Normaton - PTN.
Her)]Cl·t Levy - UDN.·
Hu'goBorghi -PRT.
Ivete va:'gas - PTB•
João Ab..:lala· :- 1?SP.
Luiz Fr.ancisco - PSB,
Maia ·Leno - PSP,
Mário Be,l1.i - PSP.
Menotti DelPicchia -J?TB,
·Miguel LellZ~i '- 1?SD.
Nelson Ome~na - PTB.
Olavo Fontoura - pSt' .
Oruz Monteiro -;-'.PS1'.
pacheco Chaves - P5D.
Pereira I.cpes - um~~
!'tuy Novaes - PS:l? .
Salvador· I"osaoco - prn.
Ulisses Glllnuu:áes - PSD.
Yuk:lhigueTamura - PSr:.

;.'-

:Ma1'an11:10:

Amuzouus:
Adalberto V~.Je c..,. ?TB.
Almíno !dome - !>TE,
Jayme Araujo - l'D:;r.

Parii:
Armando Com;~ - PSD,
Ferro'Cesta _: U~iJ.
Gabi·ie1H~~':ne.~ - 0DN.
Jüi5.o ).[enezes.
Sill'io Braga - ?2'P.

Antônio Dino - 1"SO.
Cid Carvalho - ?SD,
Josê Sa.rney '- UDN.
LL~ter Oalc\2..~ - FSD.
~1iguel 'B~hu1'i ~,~PSD·~

Newton Belo'- ?SD.
Renato ?-l'cher - ?SD.,

Piaui:

Clidencr Fr~it.1s - PTB.
Dyrno pil'es - P3D,.
JCY.3ê Cândido,
:Milton E:ar.C::5.o - PSP.

CC&l'á:

Adolfo Gentil - PSD:
Bonaual'te ,1iaia - ·?RT
C:ll'losJe:ei.ssaÜ - PTB
Dias Maceào - PSD,
Esmerino An'uda - PSP.
Euclidcswicar Pe,ssôP. ~ PS'.
Expedito~~·!a::::had.o _ PSD.
1'.fartins Rodri:;Ues - P5D.
Paulo .Sarasa~~, - UDN.

Rio Grande do :!':orte:

Aluisio Alves - "UDN.
Clovis Motta -' P'rB.
Djalma j'vIarinllo '"- '['Dl'<.
Xavier Fernandes -' PSP.

1?al'aiba:

Drault Ei'nll::'l! - PSD.
Ernani Saúo - UD:-l
Raul de Góes _ ?SP,

Pel'l',am.buco:

_lUlerbal J:urenÚ1. - PSD, \
Andrade Lima Filll0 _ PSD,
Bezerra Leite - :?TB.
Clélio.Lemos - PSD,
DiaS Lins - UPN.
EtelVino LiIls--' PsO.
João Clecfas - UDN.
J'oslié de Castro -' PTJ3,
Petron!lo' S2.ll,ac;;:z ·~PSlJ

Alagoas:

Aurélio Vianna - PSB,
Carlos Gomi;; ..,... TJDN·,
Luiz Cavalcante" - PTN,.,
Sêgismundo- Andr"de - UDN.

Espttlto su,"1.to:

Bagúõira' Leal - UD~.
N:e~b~.· !.10.ntcl:o,.- ··~.SD~·:;'
Ollwaldó Zal~ello - PRP.

Sergipe:

}.rnaldo Garcez - PSD.
Leite .Neto -' :!'SD.

:Sahia:

Álaim Mello -PTB,·
Aloys!o' de castro - PSu,
Alves de Macêdo - um,.
Clemens Sanlpalo _. PT,B.
Hanequ;,m Dantas. .
Hélio ....:a.chade- PDC.

'Hernlo;:enes Pl'inclpe ,_ PSO
João Mendes - ODN. ' .
Luiz Viana. -OON:
:Manoel Nevais ::..: PR..
Nestor' puii.:te - PL,
Osvaldo Ribeiro':-·PSD."

de-bom catélíco e o Sj"?,,,.;ld':llW à'll O sR ..CAMPOS VERG.i.L - Obri·
p.epúbJ.ea saccm muíto vot.m que en- ;;ajo a v, Ex,". '.
trécs "pec:1dcs que ,C:U:J12:l1 ,103 céu.,'," I O SR. PRE5IDEYFE:
se pencontra o d.1queJ.~ ql.:e p:eJuCi...- .
caoi úrfãos' e viúvas ...;~5im a falta" a Esbotada. ar nc-a, ·;01.1 Ievantar a

, omíssão desses pagament.os ou a red.u= sessão,
ção- dessas quant.as -etcs!,:na.j,ls ;J. l.os- D' 111 de ccmnarecer os Se.
SC$ pobres velhos. a essas V'e11'unl:o...o.; eIXO,.! J:'

abandonadas _ como as elo ."brigo do nhores:
Cristo' Rcdelltc: CIO Rc'cife _as cr.an- Nestor ,JO,ld':,
ÇF...s ó;fG.s, ~ba:ldç:l3..~.t1.$, dC.spl'ctegidr..5 _~l'lnt~ndo l~~o;}c;:t'làerG'
da vida, 'ccnstitul a.qr;~le., ato decau
sar prejuízo, à:1110, sofl'imC:lta. quiÇ'\
lar;:ir::ul.s a órrãos e viúvas. 8'1 por
tanto, um, pecado que clama aos
C€Us.

Eu desejaria muito, Sr. P;esid·~nte,

que o 81', JllScelino Kubirscilr:,: dei
xasse a p,'esidénc;a C:~ Repú ollca. no
termino, do seu nl:t.:ldn.t.oscll1 esta
:nác.ul:L-, só C01U as vi:°tltdes, as ooas

. reauzacóes. com o ap .auso e as 0J'3'"
ções dos velhtnnos, fl:ls criancas 01'
f s, d2.5Cl'i~~u=as 'a.band0l1a~iaspfla
for:ui1D. e, pela. sorte. C0111 as prece ..s
que -:15' mücsjsoírcdcrns elevarraci :-:0.'5
céus e dos céus vlriarn b:::1Ç5.0.~ s-ôbra
s. Ex.a. Não desejaria que essas mães
se elevassem paI'a.os céus e"" queí
xas. ::?clalnaçêes con:.ra o·ilustre e
eminen:.;e-,p:"csidznte da Re;ni.,Uc?..

Dessarte. r~.novo a:1ui m~:l r~p&lo

para que .:lestes últimos dias de 000
vérnD S.Exal cun:pn~ COll1 u:n àe7er
ut. ca:'idade, de hUIn~n~:lade, je .sen..:
tinlento cristão.e 'direi mesmo de JUs-.

,tiç'3., pa.ra. atcr..der ç\ l:'i, à de~~e~·rnin8

ção da ,nossa ,lep"isln~3~, Dess.l, forma,
irá de ao enCOluro dessas crh1.tu~·as

sofredoras, er...'(t:g?.:a rá6ri~a.:, censo:",
lará os "tristes, al:va~,-jo as :-t~1~jSt~:;S,

os padecimen~ns~cs entermc-s ~.~~':

viúvas, dos .velhinhos que se encon
tram,~los abrigos pa.,,-;anclo p~·i·~.lYÕes.
E sobretudo dos óri'no5. m.enC":'fl3
aoandona,dos que estão sendo tiel'olvi
dcs aos se'.l.5 lUl;:ll'e.s de ol";~é'n.1, por-.
que _os' orfanatos, ~OS. pat:-ónatlJ:';, .s~r.n

.subven~êEs.não ·pJuen'l pagar ccmpro
missas assurniàcs. e, conse:.tü'ente
mente, não dispõem de m~io, p!I.l'a
m[Jnter aquêles Que ab,·i;arz.m crL~ta·

m't-te, generosamente.'
lj'eço mnís uma vêz a V. Ex· 102

nJ];Dr Presidente,. e aos nok.es Hderes
da:; cOl"r-entes governi:;tas que, C011Si
~'~l de", ~ .....~X.ll êss?,~tD hunl~no:c;-is
taoJ patrlD..~co, $0038.:., leVSl1CdJ o am..
1)(\,'0·11 quantos déle neccs"üam, atra
vés dcs,as subvenr,õcs, que S~ rêSSClTl
:r:?~lns." alivia!'lam de m'li1"J as condi
çÕ,ej; dos que so·frEJ~ nes'3as l:l:~titui

çÕ,i1f E, ao U1~nlO tempo, ~.Jl1dariam

w..s.~:.:;~nt:d::,~des qU~.~ InS....~t~m•. :::::~3S. o.bras
~s stenciais.est":~"'l':'1'"i "'') ·â.,· :1.'("(l"'t"~-

nu l' o seu tra.balho. benem·~t:'rQ e de
·se ·~Ioh;er·o ,raio de'e.~;:l.() ~I.j .sL:..1 D;~':'.a

cO:Qstrutiva.. mormente ooampnl·o. am
veJ1lOs, ao fim, no últlm1lquartel da
virYt, e ll. essas crianças que precisam.
ID'l/tas vêzes, ser recupt:~<las·.e em
qU~!!1 li Pátria de;:lCslta ~~llS espcran-.
7-:.:;1: (Muito ·bem; m:;;'iJ bem),

9SR. MEYEZES CO:fwTES:

(Para uma questão ele ordem
Sem: revisão doOradorJ- SI': presi
{lente, solicito à Mêsa mandar vélfi
cal' o número de Oenutadós p:·csentes·
no: plenário. pois mé··parece evidente
çue não existe I)' ~inimo de 'link

O SR. P,RESIDEYTE:

(Ranieri Mazzi1li, President.e) - A I
Mesa verifiCa a falta de m\mcro para
se prosseguir nO';. trabalhos.
. O SR. CAMPOS VERGAL:

Sr.' ..P:'esiderÚe, ·!,>e~oa :pn.1avra
J)a:~a uma 9uestão de ordem, '

O,fSR. PRESIDENTE:
Térij V, Ex,"~. palavra.

. O SR•. CAMPOS VERGAL:
lP:!r(t uma. questão de ordem -

Sem 're7,is'riodo ~oTl7.ffor) '- Sr. P!'f':i
·:.\1cnte. pennite-V..E~.· que ·en.;~~jnhe 1
. 'a~,'·~es':.~d.uaS' e..'nenci3.S íÚJ1.i':o.',:'Jt~i,) t:JUi
.d)"c).l$saO? ' I

() .SR. P.a.ESIDE~TE: i

, .. 1,~Ra~ier(jrazziui, p'~c.C::de'!:t~·1 -'1
;~~~rp;~eaj:~csent::.r ~?,llI: ;:ClPO- I
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t::;~ me~cadorias ;~'o:e~:':~~s"~::-:ir~itO . à reforma por incallacid~~c ~~s~'~~~~~~;'-l:~'~~~1io:-'c:-L\1CgTete, Iemenda e-::pr6jet~À: c~::s~:~e
rn.aos Unidos, doadas à .ccnrederação Cisica do ex-soldado do Exél'Cllo Jer- Rio Gl'sllde do Sul; tendo parecer da. Il'ínançus. - Relatores: srs. Vaiério
l:'laJ1"élica do Brasil e ímportacas ge Lado Cós; lendo pareceres: C:,~ll ccmíssão de consntnteão e Justtca, ·Magalhães e oüion Mãdcl', '
CC"l Llcmça da C.'\.CEX, sem cober- subsrítutívo da. Comissão de con-u- pela lnconstítuc.onalídade. "' Reli:\- 48 _ Votação,em discussão única.
tl:-'1 cambial' tendo pareceres: com tuíção e Justiça; e. favoráveis so mos- ter: Sr, P2drO Alclxo. do PrO;jeto nv 4.781-A, de 1953, ql:e
''can~a .a9 ;rt.• 10,da Comi:S~ão ae .mo, das comi~sõ~~ de. SegUrallç~ ~a~ 45 _ Votação em discussão única, altera a redação dos arts ..330 e 33'1
\ .1Stltu,çao e "ustlÇi1 favn~E.\el, da cíonal e ele Fm,.,'lça", - Hela,,')Je.~. elo :Proj'to n9 "7"9-" de.1957 que da. Lei n9 1.316, de 20 de Janeiro de
, .níssão de ,Eco.nomia; e fa,;,ol'ável Srs, ?~dl'a ,o\lcixo,I'a:munclo Chaves, concede "isencáo"de"'trlb'utos p~r~ ma- 1951 (Código de Vencimentos e Vau
: ll,rojeto e, a dita eme:1da·,aa Co- e Mano Call1es. terial dcaôo à Mitra Diocesana de .tagens dos MUltares; tendo parece.'
L.~S:l.O de _~l11;nças .. " aP ães 41 - Vob~ão, em primeira dis· r'elot~s, Rio C.:a:lde do Sul; tendo res: pela constitucionalidade, da co-,,c7HtlOle, . ,s.s. &ílSIO Mag na ~ e -ussào, do Projeto n''> 2,2~37A, de 1957, pareceres: com emendas, da Oomís- missão de ConstituIção e Justiça;
~,.hon Madér, 'lue concede pensàc vitaJ:cla a Alfre- são de Constituição e Justi;a: com com emenda, da comissão de Se6u-
'38 - votaçüo. em dlscnssão única, do da . Silva E'cneira, íncapacrtado substítutívo, da Comissão dr . .ECJllO- rança Nacional; e, favorável ao pro

co Projete> n9 3,.SOa-A, de 1957 que ::larll'O tr abalho, ex-trípulante e náu- mia' e· da Comissão ele .Finançns, jeto e à emenda, .ca Comissão de
autorlza, o' Poder zxecunve a a~,'i::, c"urro do "Br2~snojde": tel1C~o .. pare- fav~!'á\'~l à. referida emenda, _ Rs- F'ttlanças.- Relatores: srs, Valdir
1JS:O Minlstél·io. d;), Saúde, o cré.hzo cer. com emenda· ao lU'UZO l· ....a co- Iatores: 51'S. Bilac Pinto _ Carneiro Pir.es e Mário Gomes;
,'slleci:11 ~'de crs -1.000.000,00, para '11i55:'<0 de Finanças. Loyola - José Mcnck. 40.- Votaçãovem discussão única,
prosseguimento das !lbras dO~ nospr- 42"- Votarão. em discussão prévía 46 - votuç"o, em díscussãc üníca, do Projeto ll~ S62-ll., de 1959, que
tal ~fato-gl'ossense. ce pen~:~o,~::o:.n do Proíeto nO 1. 770-A, de 1950, que da Projeto no 3.948-A, de 1958 qJ,le estende aos pílotos de aeronaves
'e~e em Call1p'o Grande. ~,;to, ",.~~: autoríza o Poder Execlltivo. a pc:mu- autorlzi\ o Poder Execlltlvo a, ab!'ü' mercantes nacionais a regalia eonce
50, ,:e~do. pareceres ravoraveís c.~ tal' ímóveís com o Estado ele GOlás e o crédito especial de quatro milhões dida pelo art. 295 do Código de pro
Co;n.,soe~ ue_8a~d~e de F'manças;, __ dá outras providências:, ten~o parecer de cruzeiros rcrs 4.UOO;OCO,OO), c0!!l0 cesso f\cnal, que trata de prtsãc os
Re.ator!?s; 8.5. ",eao SampaIo e -,"a. na Comissão. de oonsütuícãc e J'15- auxilio ao Educanclál'lo NOl'destmo pecial; tendo, parecer unãníme da
dare JU:1.0l·. ttca pela inc.onstit~lcionalidade. - Re- Adventlsta de Belém cie.Maria, MU. comíssão de Conótituição e Justiça,

39 - Vot:lçiio, em díscussão :llli(;a 'ator: Sr. Ferro Costa. . .. nícípío de Catende Esl.aclo de Per· pela aprovação do projeto •. _ H.ela-
do Projeto n~ 4S0~A. de 1919, que au- 43 - Votação, em discussão prévia, nambuco: tendo parecer: fU\lorável, ter: Sr. João Mendes.
torlza o Poder Executivo.t\ abrír, oelo .~o Projeto n9 1.19,3-A. de 1959; ,q:le com emenda, da Comissão de Educa-
Ministério da Saúde o crédito espe· 'rlt\ '9 cac'leira de Direito Mumcl1la\ cao e Cultura e favorável a ambos 50 "':' Votação, em discussão única,
elal .de Cr$ 2.aO{),OÓC,OO, destinado 11 na~ Filruldaaes de Ciências Jl1!'ldlcao da, COll1lssãc de Finanças, ._ ReJa- do projeto n9 2~7-A, de 1959,que
c:onstw~1io do .€dificio do Ambulat6- e SocIais do Pais: ten~o petecer. pela tores: 51'S, .';'Ul'élio Viana _ Mário autoriza o Poder Executlvo'lI abrir,
rio, Pôsto de Puel'icultul'a e Creche inconstitucionalidade aa Com\ssao de :a.ni pelo Ministério da Saúde, o créülto
da c;)n~l'egaçf.o das Irmãs _SeM'as de Constituição e, J.ustlça. - Relator: "47'- Votação, em discussão única, especial de CI'S 5.0'OQ,C>IlO,I}(} destinado
Nossa Senl1"ora da Antlllclaçao, na· Ca. Sr. Perlro .~~.xo, ' .. do· Projeto n9 2.771-A, ele 1957, Que a.. auxiliar li construção do Hospital
pital de. Sao Pil;Ulo: tendo. pare.ce~es 4.4 ... Votação, em discuss~o ,prévia, concede pensão. vltallcia de •...••• , São Dom1ngos, da Escola de Enfer
favor.:ivels das Comls~oes ~e Saud~,.e dà Projeto n9 95ã-A, de 1959, que /lU- Cr$ .2.000,00 li OtJJJa Barreto Trl..'1- magem Frei Eugênio, de Uberaba,
de Fm~nças .. - Rela.ores. Srs. Leno toriza o Poder Executivo a aprlr, dade, viÚVa de Indalécio Trindade; Minas Gerais; tendo' pareceres:fa
SampaIo. e Mário Benl. através do Ministério da Educacao e tendo pareceres: pela C{)nst~. vorâovel, .da Comissão de Saúde e,

4(" - Votação, em discussão única Cultu\'a, o crédito espedal de Cr$ .' !idade, da Comissão de' Constituição com emendas. da Comissão de, Fi.
dó. ?,'ojeto nO 94S:A, de 1959, que re- 2000.000,00. remo aU:l.ilio 11 resla~.~· e' Justiça, com emenda, da ComJssão nanças. _ Relatores: 51"8. DY1'UO

- ]prA s.ol·escrição em qu~ incorreJ o cão d6 lOI'IIa.! "Gllzet~ de Alegrete', de Sel·vL.o 1"Libjlco e fa,vor~\'el A ~il'es FerreirEl,1I Mário Bem, .


