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SUPLEMENTO AO N. 89 CAPITAL FEDERAL RIO DE JANEIRO, 28 .DE JUNHO DE: 1955

CÂMARA DOS, DEPUTADOS
Edgnrd Scheneider - PL.
Fernando Ferrari ... PTB.
Humberto Gobbi - PTB.
LuizCompagnoni - PRP•
Nestor Jost - PSD.
Nestor Pereira - PRP. (45).

o SR. PRESIDENTE:
A lista de presença. aCusa o com

parecimento .tie 45 senhores DepU·
tados.

Está aberta _a sessão.

o SR. RONDON PACHECO:
senhor presidente, peço a pllla·vrll

,13ela ordem.

O· SR'. P~ESIDENTE:

Tem á palavra o nobre Deputada

O SR. RONDON PACHECO:
(para uma quest40 de ordem). se

nhei' presidente. a questAo de. ol'dem
que . objetivo apresentar 6 .. inadi.vel
DorC\ua.nto tratada votação ~pr::l)la
madaàdltima hora da sessão de
ho1e e o. Regimento determina que,
em taIs clrcun-tàncilll!,a questAo de
order.' sel~ levnnt.Rda antes de !e Im
elar a' dlscussAo de outral'tlatérin.

Senhor Pl'ellldente, esta·belece :I. Re
i!imento Interno da Casa três prQ.,:,

61.' SESSÃO EM 27. DE
JUNHO DE 1955

.Extraordinária Noturna
l?RESI:02NCIA DOS SRS. CARLOS

LUZ, PRESIDENTE; E BARROEl
CARVALHO, LU sECRE'rARIO•.

A$ 20 horas e 30 minutos com·
pal·eCp.m os Senhores:

Cal' los .Luz .
Jose Guimarães

Amazonas:
Aureo Melo -,PTB.

Maranhão:
Llster Caldas - paD.
Nei.a Moreira- PSP.

.Piauí:
M11ton Bl'andão - PSP

Ceará.:
Euclldes Wicar - PSD.
Menezes Pimentel -- PSD

Pa:-..ba:
. Rafae. Correia - UDN.

Pernnmbuco:
Amaury Pedrosa - PSD.
Armando Monteiro - PSD

Alagoas:
Aurélio Viana - PSB.

Bahill:
Alaim .Melo - PTB.
AllomarBaleelro - UDN
Nita Co~ta - PTB..
Nonato Marques - PSD.·

Espirito Santo:
Lourival de Almeida - PSP

,Rio de Janeiro:
Aarão Steinoruch - PTB.
Carlos Pinto-PSD.
Getúlio Mour& - fSD.
José Pedroso- PSD. .

Distrito FeelOral:
Bruzzi Mendonça;"" PRT.
SérgIo Magalhães - PTB.

Minas Gerais:
Bilao Pinto -UDN.
Gullhm'me Machado - UDN. .
Gustav<' Capanema - PSD.
PllnioRibell'o .::.. PSD 17·6·55) .
Rondon Pacheco - UDN.
Ultimo de Carvalho - paD

São Paulo:
Arnaldo Cerdeira - PSP.
Broca Fllho - PSP.
José Miraglla __ PSP.
YuklshigueTamura __ PSO

Mato Grosso: .
Wilson Fadul - PTB.
Mendes Gonçalves - PSO

Paranâ:
Divonsir COrtes -- PTB.
Portugal Tavares - PRo

Santa Ca~arina:
:Atlllo Fontana- PSD.

Rio Orandedo SUl:
Croaey de Oliveira -- PTB.

. '

cessas de votação: osimbóllco, o 1'\0- ia nulidade de que só êlllsse cbnefi
mmale o de escrutinio secreto. . ciaro, pal'eCi-Ol~nao ter a m~llor
. Tive a honra .de apresental', em razão ele ser a questao de ordem ~us·

cUasda corrente ces~!\:>. legislatlva,' citaClas. (i~Uiio Oem).
emenda, .0.0 nosso Regimento Interno, I O SR. JOSf,: GUIMARAES- Sr.
en. razão da qual. as Comissões l'),[tO: Presidente, peço a plllaV1·a.
seriam convocadas acomparecp.r ao, O SR.. Pa.~8IDE!'1TE -V. Ex.1I

plE'nário em virtude das votações sim- não pode falar neste io.stante, POl'~
bóllcas.Estaemendasupressivaao qu,e, como .sabe, .as questões de 01'
art. 139 do Regimento Interno, fo1 c1em só podem ser contra-atglU11en
alJrova'da pela Casa. Decidindo 'lues-: tadas por um Deputado•. v.a",.'
tão de ordem hoje Euscitada,à tal'de; Ialémli' d<!mai~ penso, quer dar uma
V. Ex.1l houve 001' bem expender ê~se exp caça0.
argumE'llto. Entretànto, 51'. presi-' SORo JOSÉ GOlMARAES _

O SR. JOS1: GUIMARÃES: dente· data venia não assiste razão Rendo-me aos argumentos de VOIlsa
a V,'Ex.1l pana assim decidir, 0'>1'.1 Excelência.

(4,0 Secretário servindo de 2.°) f d d t<I ti'
Pl'ocecie à le.it.l,u·a da IlJta da sessão Clue, em a~e a praxe a o a a nes a C SR.PRESIDENT;E'Casa e mesmo dos dispositivos da t.ei . '. . ... .
antecedente, .a. qual é, sem obServa· interna, não pode a Mesa. dUlnn~e <l11á.s, à reclamação do Sr. Deputado
t'ões assinada. umavotaçll.onomlnal, espec'alment.e Rol1cion Pacneco. S. Ex.A não tem
• O aR. PRESIDENTE: id lhê to iOO raz I
P~"sa.-se.à leitura do expediente. requer a, co r vo s escr 3 nas ao quanelo. c1ec al'a ql1e areilll'lUa

- Comissões, oU fora delas. :!l' um Im,,: do .aegm1ento, VUlOU apenas às \,0
tler~·t1vo regimental, nas votli,:/lesno-l taçtl~s stmoó1.cas, visto CJJmo lJlU'a

'.~ ...RA. NITACOSTA: minaiS e secreta!3. a prc~enca d03 as votações nominais as l,;o1l1ÍSsõell
(servindo de 1.o.,secretárfo) proced~ Deputados em plenário. pondero a aevem SUl1pender Da. traOalilOs e .vir

it d ulnt V. Ex~1l que apenas nos casos de ve- para. ~ plenário. E'Xatamente para as
à le ura o s~g e l'lflcarão de votaçl1o. de SLmOle1. cha. ,.votaçoes nominais foi que seestabe-

XPEDIENTE madas. nas votações simbólicas ad- lecera o anterior dispoSitivo regunen-
E mite-se pronun.ciamento de Plenár1o

l
.tal.para as votações slmb.Ól1cas não

Do Sr. Albedo Alldaló, nos seguln- ns,s Comissões através de votos escl'1- se fazia mISter consu.ta ás omissões;
tes' têrmos: tos. Tal, oorém. ,,['lo é o MSO. Esta-I presentes no plenário. A votação no-

Senhor presidente: mo~ ainda sE''!uramente InfOrmadO!lI vo.tava-se pelo númEro de 'Deputados
Comunico ·aV. Ex." que, nesta data, de que Denutados a-usente~ votaram mmal e que exige a consulta a cada.

l'~assumo oexerciclo de meum.l·n· na sessão deho.lee dill;o ausentesalu- Deputaao e foi para essa votação que
dato, tom virtude ela convocação feHll dlndo' àQuelps oue li"'I··"'·amoor es-, o Regimento determinara a 11I1Speu"
pela vaga aberta com li licença. con· ('rito suas declarações dlO voto. Isto, são dOIl trabalhos das Comissôas &
.;t:didf ao 81'. Deputado ,Miguel LenZl. IlOstO. o vicio da, votnção éinsaná,- .fim de 'luetodoll. os Sen.l101·es Depu.
do'PTN, de São paulo. velo Em,bora admitamos, paI" um urln-, tados votassem 110 I'~Clnto,.que 'fosse

Em 27 de junho de 1955. - AZ- 'lín1odebora fê, auE' o re'ultado de a votação nominal provocada 1),)1' pe_
berto AndaZ6. hole, seja aexpre~sã·) da· verdade dido de verificação, quernosd~mai.

Pleito.rei' .está .êle contaminado. de V.l-II têrlmos do .·Regimento. p.'ortanto não
V SR. PRESIDEN'J;'E: cln lnSllnâvel oue o In"'l!!ch. co he o argumento de a. Ex.... '

Est" finda a leiturBt do expedi- Fst.a. sr. Presidente. a Questão da. A l'eforma ((o Regimento, nese pas-
.. nrd~m que me nermlto submeter à· so, tr0lV.'e, realnlente, para a Mesá,

en.pt~·"~a.se à O.rdem do Dia, plpvadao conslderac§o deVo Ex·II. adficulaad,e de saber qua1B os Depu~
...... (Muito b~,' mutto bem5.· ta.dos memJ:lros de comissão,. que ,'0-

. taram.. nesta pois às vêzes o Depu-
O SR. BRUZZI MENDONÇA: taelo se _encontra em Comissão, ma.

R ela nao pertence. E', .em veL'dMe.'
(Para uma tluest40 de ordem) -(Nlíomissão difícil li dos D·eputados a quem

101 revi.~t() ",eZo orador), 51'. Presl- 1ncumbe a tOlÍ1adade votos, ãistin
dente. contra-arrazoando, IlOstarla ele, gulr os diferentes membl'os dos ó1.S'ãos
em breves na'avras. lembrar à '~asaItécnicos d.aqueles I;ue li estão' ape- ...
!!'\ V. Ex.Il Nluêle orln~ftllo decl1- nas para lhes acompanhar os tra- .
"eito de qUe não há nulldadesem balhos. . . ..;
pr~.Iufzo. .." . i Quanto à votação desta tarde 6

Ao nue verifJquei, Quasetodo3 aquê-. irretratável c definitiva A Mesa não
les. v.atol!!. ditos .de. aWl.e.n.tes .re.l:l'.faml'adm.ite, ab.SOlut.a.men.te' Ob.'servaç..AO.lOr••.Ilenutados nue l;)atroChli\m u tese quanto à Usura com quê a tomada ele
,dr cédula oficial. oa defenaor~s "otos e apuração se processaram. 'ro.
desta. SãO., ex.atamente, M... qu.e ora itlasall Cluest6es àe-ordem levantada
<'u!!r.ttam tll questão dI". ordem~. I no curso da votação foram cons1de.
. Alêm·dlsso. em .Direlto - V. ·Ex.Airada.fpela Mesa e devidamente "ecf.

'll,h{>. ~ nrlncloloconsa·ezt!ldo - guemjdldas. ~ãoé posslvelseaj pOsto em
rlá causa à· nul1da de nll.o~de ale·. dúvida ovçto da àmara. A 'Casa" de
",A_l~ nOllt.~"I"'rmt:>nte... \sejou desprez~ a .~mendae .. o fês,

E com.O I!~O elCRt.Clmente OS ~efen· porQue usou de 1ncontestâve1dlreito.
sores de cédUlas oficial que.aleB'nm (Palmas).

'",
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"
Assim sendo, a decisão da Mesa . I E N T E cfado ou não, ori~innndo cte h-

Dão admite l'ecurso de espécie algu· E X P E D· . '. cnrés.
ma.' Isto' .:icrla pruclcnte pal'a sempre Art, 2.° .A exportação depr.1du.
il1valid:U'lllOS as decisõ8S aqui toma- oEo &. RTAMENT'O. DE IMP.. RENSA NACIONAL. tos a quc sc refere o artigo 1.-
das. r 1'1 só será permitida mediolltc o pu..

A. tarde, ncudindo o Ullla l'cclulnrt- gnmento dns seguintes taxas aa
ção do Sr. D~putac1o Carlos Lacerda, OI".TO'" c.,...." valorem: 5% parn, o transporte
:üü'meique, como alguns 81'S, Depu- .... LBERTO DE6RlTO PEREIRA intcrnaciomll de produtos \)0.nen4
tados preferem Si) não proceda li vo- ciados. incl\1s1ve o couro curt:do;
tação a não ser com aprcsen~~a, dos 30% para o trlLnsporte 1nt(~rno."
Deputados no recinto. ag'iria daqui .H~..e De ",,,VIÇCl Da ..uallc...,.:&aa 0:."."11: D~ •••"0 na IlUIA.çJ.o donal de produto in natur:t origt.. ,
por diante por eSSa forma, mas tal MURllO FER,'REIRA ALVES HELMUT. HAMACHER nados dêsse animal.
:fato não implica em Invalidar a '\iO- Art. a,o A Infl'llção do que cUs-
taçâo, feita sob a direção da Mesa, põe esta lei importará em mult:1
com a maiol' lisura, .sendo. ])Ol·tanto, O.,A·RIO 00 CON.GRESSO NACIONAL de cinco. a dez . rol! cruzeiros, a

, defil'litva, , ' ser fixada pela Divisão de Caça
DiSCUSSão 'Única (lo Projeto nú- e Pesca do Ministério da Agricul-

mero 1.681-A de 1952, ào Senatl,J ••çAO. turn".
que proibe (t exportarão pará ~ Of.l".'n .... do·D.p.rt.m'lÍ~o d. 'mpr.n.. NacIonAl Sala das Se~;;Ões.em 27cle junho
exterior dopais do CÓU1'O de a". lmpr.I&o o.. ..".. de 1955.
caré eln bruto,' .. tendo pal'~cer AVENIDA RODRIG.UES ALV.E,S. t 81'S. Deputados, ê-ste proJeto, CJU·
contúrio <la Comissão ele l!:OO7l,U- ~ 1'1 cebido por nós, realmente está em
mia. consonância com o CIlpú'ito do Códi-

O SR, 'PRAXEDES PITANGA'. •• I •• A , "' • ,. • go Nacional de Càça c Pesca, Aqui,
• ..... tenho o Código Nacional de Caça.

Tem a pala'Ta O Sr. Croacy de 011. JUIlIOI e Pescva e a portaria 11,° '205, ele S
"eira. UPAaTIC6ES I UIlTJCULAlllj 'VICJO '. de. dezembro de 1953, que, 110 art, 84.

O SR, CRO'\CY DE OLIVEIRA: C.pltal. latlrlor ,I aa,I\1l • Ilwrier ::;:nt~: 1ncLso U letra c, dispõe O"
(Não foi I'Cl)isto plo 01'aCZ01') _ Se- ilt4l. & , • Grt H,lIO "Dllllr. Cri .,00 "São as segull1tes rIS ta."Cl\S

nhor Presidente e 51'S. Ueplltados, o ".n'.~"" ..,,,, , ~ ",00 A.I ti............. CrI .,• .00 estabelccidaB, de cOl1formidnde
assunto que vou Ventllnl' nno tm re- Is\tri com o Código de Caça:
levância que grande parte aos' l'epr- 1l11r1.1' Ir e) Tl'a113porte internacional de
lientantes do povo atrlb u11atéraàm A.e tld tlll,OO'" Cri tOl.80couro e peles de Rriranba,caeU-
lientantes do povo atribUl à matéria· u" , ••.,.. -. tu, jacaré, jacuonallu, etc,: taxa.
referente a !forma' eleitoral; entretall. ad 'valorem 10%.

, to, diz .bemde perto com' fi, eCll!:om1a _ Izcn1li4•• a. ,ara. IUlrlor. lia...rlO ...'f.....I., Ii Justamente,srs, . Deputados, essa.
brasileira com a produção de c11vlsas. ...iDataru poder....lo lO.arl •• , ..lql1.r "OCL ,.r ••I! a"l. taxa é rlcl!.cula e irrisória, Foi o'
refiro-me n proposit;llo apresentada no o. U. Ino. ' M:lnilltério da Agricultura,' pelo seu
Senado FedralpeloSrl. :Marcondes '. 1l d li serviço técnico, a. Divisão de Caça.•
1"Jho, em 1952 J ao Proeto de LeI tlú. - A 'Ia •• pOllillOi_ a relDllsa ,. Y~lor.. aoo.,.. • oa .epescR,que sugeriu à Comissãç de Eco·
jmero 1.681-A, que pr01be a exporta. eaelar.cim.n\41 q1l1.tO 'a•• apUoaçlo, IOltCltl1ll0••6tmpnftrbCli nomia. desta Casa legislativa n. ele·
çãodo couro bruto .do iaenre. t 1 r.mlua . por me.lo 4. .clleq1ll 011 fll. post~, ••t...OI • flTor'o vação da taxa acl valorem. Quero, MS-

Já tiveenaejo dedlZel,'que este pro- T.soureiro doD'lIlrtaJlllnt.o di Im»r••sa Ra,clonal. te passo de minha argwnentação, dla
jeto até JOC080, porque alude a um' . fi t • • r foi zer aos meus eminentes companhcll'OoI
dos mais curiosos animaIs de nossa - O.liUpleml.tol 11 .4i9il. dOI 6rglos O o ... tlr 0" .fllIO ..06 de representaçãopopulal' que R C~-
fauna, é importante,l'etlllnente, por. .0. a••IIIIDtel .6m'Dt•••,flaW lollcltaçlo. ' missão de Economia da Câmara dOI
que se tiver quarida nesta CMll, Vr- __ O CUdo 40 IItmer. Itrll.do IIr' .cr'8cldo 4. Crt UO ., ,or Deputados. opinou desfavoràvelmento,
judicará a produção de divlSlUl. para ts.rcfefo deco!Tldo. cobrar....lo mais Cf' 0,50. ao projeto. A proposição' limita-se"
o Brasil, e, ao contrário do que OI de- apena8, no artigo .,0. a dizer:
í'ensores do . projeto entlldelU, 11ào ' _ I ":rica i)l~ibida a exportação pa~'
traz em seu. bojo 'medida alguma ~alu- protegerio pobre, o pquenino que vi- ge, as finanças, a economlá nacional,': ra o, ~xtel'lor do"pais de couro ,de
tar inclusive 11áo protgerã atllo!uta- ve da caça desse animal e. da venda nossa ind~túria,. enfim· nllo tem méri4 jacElre. e.m bruto ,
mente a indústr:a naciol1al n<:~e se- do couro, pOl'que não estando os Cal'· to de espécie alguma e não va1 aten. N~da nlEllll nada menos. que isto.
tor, Tampouco evitará' a impul'taça,o tumes brasileiros 111 condições de ab~ der ajuele .justo reclamo do Deputado Ora, o Deputa?o DiocléclO, Duarte.
lie produtos manufaturados orIgInados sorver intotum a proàuçll.o desse cou- Diocléclo Duarte um ufanoso defen. um dos, meus prIncipais OPOSltOl'es,_.
<M~se sáurio. ou promoverá. a ~Ol1ser- 1'0. videntemellte, havendo proibição 601' da nOSSa flo~a e lia nossa fauna, quem dlZ, no aparte dado aq 51', JOR()
vação desse espécie animal, como nê.o de exportação,o preço fatahnente qU~quera proteç!l.o dos pobres jaca- M,el.?-ezes, deferI"':'- intranSigente d()
rlal'f:. maIor ,cEluElcidade de aosUlctlo da cairá, dai resultando snsve:ll e bem rés, Ab.solutamenteê.sse .pl'ojeto nüo proJeto;
j:Jt'Oclll(áo as índústrias aos curtume.!! compreensveÜ! prejuius para o. eco- visa proteger a proliferação desses ani "087', D'ioclécio Duarte -- E'
n2n:~!1~L<, nmicamen'~e fraco, par a o ecoônomi· mai~. E' projeto que, pura c simpes- aprópl'ia Divis5,o de Caça e Pe,).

':',-:::::.'i der,lonst:'a;ro ac&rt() ao qu\ camente desprotegido da fortuna - o mente, .ousca evitar a exportação des- ca que se m::mifestafavorável a()
flfl:'~'.:'::'!l1cs. Antes. porém, qUterCl de- cperário qu vive da caça, O proájeto sa matéria prima, Ora, jó' o.fil'mamos ponto de vista de V. ExY',
cll\rlU'" meus eminentes par~:> que lll, nrovocará como disse, queda nos di· e já ficou do sobejo demonstrado por Quero dizer aqui que hotlveequivq.
conv2niente$ vários resultar:am da visas e desnecessál'io será. argumentar Umll leitul'a de datlos estatÚlticos pro- co da po.rte do, Sr, Di·oclécio Dual'te,
~.oràvação dêste projeto, c1entré o~ nesse sentido, Com e!eitó, proibida a cedida pelo eminent De;lUtado AUl'é- revelou ter sido a' Divisão. de Caça
quais destaco os seguints: prin:ell'o exoortacão, nãoh'everá entrada' dos !lo Viana, que exportamos entre 600 e Pesca contrária no Projeto. Real..
prot"gerá o eCOl1Õmlt:amenle fmote, o dIâres éorrespondentes no aP6ís com· e 7(}O 111] coudos d:sseanimal, anual- mente, a DivisllO de. Caça 'e Pesca, que
conú:,l,camente poderoso, enl detr1- balido em suas flnanr;s,s eem sna mente, :M:etnde dessa produção é ab- mefol'l1eceu os elementos que aqui es.
n12"to do operário, do trabalhador economia, . sorvida pela indústria nacional de tão, manifestou-se de modo desfavo..
ani'nimo e humilde, que v1veda caça Agora, vejamo~ aql1€la objeçã.o fe:ta costume ainda incipiente, e a outra rável a essa "'pro],1os191\0 legislativa.
eda venda do COUl'obruto dêsse ani- por eminente colga, dabancadatra- llltade exportamos. para nações ami- Não tinha, po'" razão u Deputado
rr:&.'; segundo, reduzirá a produçfiode balhista, Sr. sylvioSanson aoafir- gas, de acôl'do cOl11convênioli já, fir: Dioclécio DU::lrt'ê, que estav:lc lIa cou·
divi,:RS nara a combs.lida economia mar que mh1haargumentação era in· lllados e revelado dqui por mim, Ora, vicção de êsse órgão técnico do Mi·
nae'ouai; se~tlnd:J reduzil'{t 11 produ- consistente, porqllanto,se não proi- se evitarmos a expol'tação, que' tere- nistério da ,Ag1'icultul'U se ter nl:mi-
r,ão da divisn:s llara a combalidade bissemos a exportação .do couro ver- mos? festado favoràvelmente, .
economia nacional; o terce1ro aspecto nos·íamol; c~mgactosn Importar pro- , Reafirmo o meu ponto de vista: ha- .Agonl,. chegamos à outra padedo ,
prende-se aos at:ordosintrnncionais duto:s mau!aturadol!! no exterior. verá -excesso deproduçâo, como. de- argumento do -eminente Deputado
para este 'Ponto pe~'o a etençtJ.o dcsque. Ora, 81'S, Deputados, o eminente co. clínio do preço e o sacrificio dos ca- Dioclécio Duarte. 8. E."',a até foi
gostam de reStleltar a le1 e bscam leg~ s~ esq.uece de que êsses 1?rodutos çadores dêsse animal e dos vendedo- áspero comigo, C0111 êste companheiro
sempre!! sempre, .cumprlr os eonvê- estao mclU!do,s entre os da qumta ca- res, com o beneficiam:mto desonesto de re :resentação popular, quando dis·
nios e tratados cIll11crcials que fir- tegoria,. cUja lmportação é qua~epro~- dos industriais, que vão adquirir, a se: "l;~a política imediatista 1af~n.
mamas com outro~ govel'l1cs, ,bit:va. Aliás nem Se temm!lll! notl- preço ridículo, irrisório, êsse fll'tigo. dida pelo nobre Deputado- qu~ na

51'S, De9utado.!l. com a Inglaterra, cio. de, produtos dessa espécie llllpor- Ol'Et, 51'S, Deputados,. que se fnría ocasi~o em eu que apal'teava o $r.
Uruguai, Argentina e outros pases te· 'tados. Mas,o.inda que. t~locoresse, de mister? Far-se:-ia de mistet·, en· João :Meneze." - vem prejudicando O
mos solenemente f!l'madns li cumpr:r embont houve~e llnportaçao em lar- tão, a feitu.a de. um projeto de lei -- futuj,,Jecol1ôl1lÍcoc m~smo social elo
sob uena de no:! dtls9.credital'-mosno ga escala, rdesses produtos manufn- e é isso que o DelJUtado que r~il'ige nosso paIs. Pensam em função· do
cenári.:> do comércio mundial: enhoT tUJ,'ados, gostaria de saber doeminen~ a palavra a V. EX,a fez":" um 1='1'0- mOl11cntonãovêem o que deve viL'no
em mãos al"'uns ds~es tratallos comer- te. col.ega_ Deputado ~ylvio 5al1so11 se jeto de lei em que se busca PÔ1' a rut,uro, já quase 11ão po~suúnos no
'ciaIs 8 CUja leitura não'[lrccederei a prolbl9ao pur!l e sl~np~,es de ~xpor· proposição legislativa em consor.:ância Amazonas a tartaruga, porque a peso:
ma:l estão ao inteiro dis~or dos .emi- taçãodesse artlgO evltana a entrada com o Código. Nacional de Caça e co. da tartaruga só agoraClltásendo
n~ntes colegas de re01·"sel1t:J.~ão )nnu· nopas de produtos manufaturados I PCIlca, diploma legal que ainda não proibida, Não é possível ql1e acabe
lar ,Sãoos fü'mados n.tre o r~1 e dessa ordem, _. I tinha sido tra7Jdo .à baila aqui pel.:15 mos com a .nossa fl'luna só com a
o Uruguai, a !ng~aterar c fi Arr:entina _EvideJ'1,t~merltc, nao, porque, o Bra~l~ I defensores do pl'ojeto em debate,pl'o- preocupação materialista dec:lllSeguir
Sl'. Presidellte,proibir. ex-abrupto nao é o ~.nico produtor dêsse ool,lro. ieto de lei que elitá provisbrlan}ente umas poucas divisas no. 11l0n~ento"•.

,- Ilem ':In'ores considerac3as,· a eXl:lor- c~tros. palSes produzem-no e exporM assim concebido: . Eu fui chamado depolltlco lmerlia4

taç,fro c!o couro dC,lacárê seria ferIr I ~am-no pa:'o. o exterior, As~:m, o pro-, "Projeto. de lei n,o,., . tis ta e acusado. de fazer politica ina•.
, em ehe\ocs. convênios que tem!)! fl1'. )eto, nos termos em que ~Ol conce~ido Regula a exportação de. ul'odu- terialistas, Não sei a quantas andava.
macIo com e~as no.cões i amigas, Este ná,oevitará tal Í1npol'taç~o; ~~r lSS.O, tos originál'iosde Jacarés: o eminente Depllt::do Diocléclo DUal'..
~ um relevnnte Inconveniente aue aflrmel também que a T~IOI'0s..'tao nuo Art. 1.° E' proibida. a lmpol'l;u- te, o defensor da nossa faul1f\:e da
R,;}!'p,smf'o r.>=:e m'oieto Senh,rcs nrto Sl:1tis:faz .1\011 nossc~ anselos, nao'pl'ote· I)i'io de qualquer ,pt'octuto, ben.efi- nossa fim'a. S. Ex," está equivocado:
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.I.emaI1:11::1V1.::1.oSI...To&.. JorflJy,
(Pau.sa) ,

Não estápL'esente.
Tem a pnlrnrl'a o SI' Herbcl't Lev)',

(Palesa) .'
Não está presente.
Tem a palavra o Sl'j Newton Cal'

nelro, (Pau.sa).
Não está pl"esente,
Não havendli maisol'adores Inseri

tos, declaro encclTada a discussão e
ndiadna votação,

Segunda. cliscussão do Projeto
n. O 4.957-.4., de 1954,. que altera p..
l'eflaçãoão .arttgo 3.° ao Decreto.
Lein.O 6.519, de 23 de Maiock
194'l. que dispõe 8ôbre o Territ6.
'rio de P'crnando Noro1lha e gra.
'i:if111f.!çáo de representàçã()uela-~
;un;:óe~ fie i70'Pc'rn:uicr,·

]j;l1cel'rada a discu.."São (' ~ :b_c1R
:! \"ata\:-ão,

.,semtnda discl,ssilo do 1'ro1>!tO
1I "ií,009-A, de 1955, (jue ulJr8.
.Jc7.a Mini.~té1'f.o da saúde,. O. er6
lUto especlaZ de Cr$ 300,01)0,00
val'Cf. custr-ar as deslJesa,') com o

/ . ~1'atarltento, ".0/1 1?8ta.dos .Unid(J••
d~ MnéMC(l do 'Nort~, de&:mtJ

<O l)l'ojeto não bU6ca proteger, como pode, de instante para outro, fazer a das, o pl'Ojeto de lei. Em seu.art, 1,0, e demonstrei que êle niío--vai protegw
;Jfirmci, :t nO$(I fauna,não procura q,uebra de compromisSos, de m::meira l'eza êle o seguinte: a indústria nacional. :e:sse projeto 11íiu
c:lefen~cl' a criação nem a proliferação e:c a.brupta, repentinamente, prolbitl- "Fica proibida a exportação pa- prolbea importação de produtos ma-
dê8~e r<állriGs.JÚ li o projeto e está II exportação, quando temos tratados ma exterior doPais" ,... ainda nufaturados do exterior como ~c 01'0_
';l :t8stmto sobejamente demotll?trado, comerciais firmados eom diversillll na- por cima, mal redigido _ "do cou- nunclou, em atlarte. o Deputado SílV10

Outro tll'gUll:eIlto usaclo pelo DepU- çóes amigas, E,' se os meus eminentes 1'0 de jacaré em bl,utO". Sanson. Fiz ver que a pol1tlca. cam.
tado. meu emmente colega e prezado oposltores - não há nenhuma oren" Não protege n, econominn'l(:iono.l, blal1mpede a entrada, do Produto :na~'
;~tmi!!o traba~hista, Sr, Silvio Sanson, sa nista - não canhccerem a cxi"tên~ lIem a fauna brasileira" Pergunto: nufaturado, mas ainda que o não :t.t
.• 01 o segulllte, no c':lDgraLllln:'-ss Icla.dêsse tratado, gOl,tarla de !las- haveri'., ainda, alguma dúvida H l'CS- zesse em larga escala, não lmpederla.
':Olil o Sr. DepmHdQ Joa~ Mene.scs: sar-Ihes às mãos os referidos convê- peito de que, realmente, o projetc de a entrada do produto mannfaturado

"Queria congra;;ulnr~lllc ::om V. 11ios. lei nito visa alcançar os sadios e pa- no estl'angeiro, Os Estados Urudos
E:'·:'l. j}cln. defesa da nossa maté- O Sr. A'llreo Melo - Estou acomp,," tl'lótlcos objetivos aventados. ,ne.sta não são os únicos cxportaclores ele
I'Ia l~l'lmll, Quando S'~ nrgllmcn- nhando o br11l1antlsmo sobretudo O casa, pelo 81', Dep\ltado Dio~lécio matérla prima.
Ut aqui que precisamos de ·livi.sas, ,~entido idealistlco da' exposição clz Duarte? Evldentcmente, não pode :'cs- Veja. V, Ex,", 51',' Pl'csidcntte, como
0squeccm-sc ele quc vendemos V, E:~," .. Aliás, não se poderia. espe- tal' i1. menor clúvicla, não tem l'azão os S,rs, Deputados Sil-
como de jacaré eom.o matéria !'ar outra coisa ele um Deputado llllJç:O, Só mesmo aqueles que nüo OUV\:lU vJci Sanson. AUl'eo de Melo Bruzzi
prllllil'c compramos. cmtos atne" Cjue se· dcstaca sempre pelo seu es- o que o orador tab, não prestam aten. Mendonça, 'Vejamos 81'S, Deput9:aob
ncano, pagando-os com JS nos- pírito de equilibrlo e, ao mesmo tem- ç.ão às palavras do orador, mas dese_ se éste projeto, se esta proposição le_
sos escassos dólares". '. po, pela sua vibração, Entretanto, gos- Jam apem1s ter o pl'uzer da contm- €."-!,lat~va l'ealmellte.ir~ protegera :n-

01'n, Srs. Deputados,. eu ,iá i:lemoru;- tarla de obtemperm' a V, Ex." o ml;:U úita da nolémica estéril c infrutif,zl'a dustrl:l naclCnal, Ira unpedu' que en
I.rci ~t comento que, de acôrdo com a pensamcntoa respeIto dêste projeto podcrianí dar aperte e insistir que ó trc no País pr~dutos manufaturaaos?
politíea cambi.lJl presente, é absurdo oriundo do Senado, l'eferentei~prOl- 1:'rojeto vis~1 protege.r a faunu orasl- \ O Sr, .BrllZ.Z~ Mendonça "-.0 SI."
.;ldlnltll'-"(~ importação em. larga esca- 1:ição da exportação do couro do ja- ieira Deputado WlJson Fadul, do Estado
ta clêsses prOdutos manufilturudos. É caré sem ser beneficiado, Qucr-me O Sr, Brllzzi ele Mendonça _ No).;;·c de Mato Grosso, é o respons.!:vel pelos
ploduto da quinta eatzgoria, 9. preço .pareeer que o objetivo do projeto :1 Deputado, V, EX,n não pode queixar-Se meus erros, Eu nem conneço Jaca
·cescorchante, e ninguém é obrigacio a scr convertido em lei é impedir a cU· da atenção do plenário, pois está .~le ré ".
adquirir êsse produtoestrangell'o do zimação, o sistema. de economia des- tão atento que ~ollcita aparte .que V. O SR,CROACY DE OLIVEIRA -
cou!'o cle jacal'é. Mus, aindu que 1,SO tnlti'Vo do SáUl'io. que é o principal p,;-:r< nãopcrl11ite, Diz o artigo 1.0;
OCDrresse, () que desejo delllDnstrar objetivo da discussão, O SR. CROACY DE OLLVEIR.:\.- "Fica pl'oiblda a exportaç§.o
no eminente colega. Dtlpl1tado Silvio O SR. CROAOI DE OLIVEIRA - EM pl'imelro lugar, meu caro eole~a, para o exterIor do. Pais do couro
:5anso11, brllllante e opcroso cole~il de V. Ex.n está equivocado, Já demons- 1'.ii.o recebo críticas, .nem mesmo de 'i. , do Jacaré em bruto".
rCPl'cscl1taç;ão trabalhir::ta, é h'retor- tl'ei a. contento que Isso nço JC01'l'e Ex,'" a quem prezo· e estimo. Em .Si,- Não proibe o dispOSitivo a e:'lxl':ta-
quivcl, écle meridiana clareza: o pro- com o projeto, V..Ex," não ouviu a g;u::tdo lugar, quem Dl'ienta m,eu :1is_ ção de produtos .manufaturados; Não
duto não'evltan1 a importação c1êss.es minha dissertação e eu gastei o mcu curso sou eu, podemos - l'Uflrmo, impedir, ex
nrtigos, . latim a pregar num deserto", O Sr, Bruzzi Mendonça - A lllinna abrupto, essa exportação, ·quando te-

O projeto SC' limita II proibir a e:,- O Sr. Aureo Melo - ouvi ~uall" critica a1)enas se baseia no seguinte mos convênios firlílados com eliversas
POli',IÇ:ão, sem proibir a imporwção, do. V, EX,r< llsseve;-ou qu.e os cOl',um.e,s Não poss'o admitil' quc V, EX,n neg-Ue nações, Tenho cópias de três convé
Note-::;e que o Brasil niio é o !Íl1Jco eXlstcn.tes eram msv.flelCntes ;Jilru o constltuil' lUll nrazer c um encanta- nios, com a Inglaterra, l'l Al'gzntll1a 'C
prodmol' de COUro cru, de COU1;0 bru- aprOveltnmento dos COlU'Os..~ mento ouvi-lo -nessa tribuna disc')l'- o Uruguai. Por eles estamos obrigados
to clêssrs sáuros, Assim sendo, ainda O S?o' CROAl?I ~E .oLIV~IRA - rendo sõbre assunto tão aLracntee a export:ll' determinada quantldade de
que se admiti~z a importaçã'Q. em O projeto de lel nao lmpede ri ma- Importante. Mas, S1', Deputado, (:1'e,o couro dejacarc. AqUl flcan. os '~on-
Iar!!u escala de tais produtos,' o pro- tança em. larga escala, . que êsteprojeto visa u protegei' nao vêmos à dlSposiçãodcs 81'S, Depu-

~ O Sr A o Mezo Pel'lm1n V só a fauna do jacaré,- mas, principal_ tados, para que se certifiquem do
jcto - - quero b"ter nesta tcela - - .' ure - :. . , mente, defendera indústria naclol1:'ll, acérto das minhas alegações e· ,fir-
não impedirá l'ua importação. O pro- Ex," quc eu conclua. _
l'eto é .lacunoso não satisfaz nOssa O SR. CRO:<\CI DE OLIVE1RA - a fim de que 'não continuemos nes~a matlvas.
. , P d N o po. o concedel" ar situação vexatória de mandarmos cou- SI' .Presid}ntc', o assunto pode p'1_
.situação economieo-:flnanc'êiro,' não er oe-me, "IA ..s. '. ~p". - 1'0 de. jacaré em bruto para .Olltl'OS recer jocoso, porque se. cUlda. -de ·legls-
aten.de aos interêsses do pequeno, do tes a,V, Ex. ,.. pela .slIUplesrazao,?e países o trabalharem c, depois, CJ!1.- lar sôbre matéria que diz respeito ao
11l1llülclc. não produzirá divisas. nem que jaexpendl a ~ontento, de ~ob:rJO, sumirmos dêssespaíses o.cou!o já pre. COUro do .lucaré,mas diz bem de perto
impedirá que compremos. já lU3.nufa- o meu pon,to de vlsta, .E vou,, ev-. ar parado. Nis~ol1!1, um escoamento gl'~1.n- à economia nacional.. Foi por ésse ma
turado, Esta a realidade incontroV'er- uma COlsa.a OlUia. ~a.sexta.fe~apas- de de divisas, eV, Ex,", nacionalíst.(l, tivo que. sem ser .da terra do .jacaré,
sa, intlllbltável, irretorquivel. sada, justamer:te pata demonst~,a! que ardoroso, estou certo, não examinou scm ser comerciante e produtor de

Há ainda outra contradição: o Sr, aqueles que dlSeutlam a matér~~,.~o~ êstcaspecto, Quanto aos demais as- cOlU'ode jacal'é, eu me del'ao t1'a-
DioclécloDuarte diz o seguinte: mo be~ dl~"e o Deputado ~Uk;shloue pectos do discurso de V. Ex,", não balhode estudar o assunto, de ana•

. "No Brasil deveriamos possuír T!lmlU~1 naO' conhe~em, o prob.ema e telülo autoridade para discuti·los, [)Llr- lisar a matéria, recorrendo aos cs,na1s
cortumes especializados para nao ~7estalll atençao aqullo ~ue ~e que não sou .caçador d.e jacal'és, (Ri- competentes. F'uit ao MilllStél'lOda.
:ip!'oveltamcl1to d'l.pele do jaca- manellacansativa eXl?õe os oradoIes sos). Entretanto, o Deputado Wils')n AgrlcultUl'a, a DiviSão de Caça e .l?es
ré",' des~a tribuna, propo~ilta.damente co- Fadul- diz que há gravas erros éUlre. ca C colhi os elementos ll1dlspeus!i-

Quero dizera o cminentc Deputá.do metl a seguinte !lerCSla Juridica, Ma: lacão a seus conhecimentos da fauna 'leis iL minha argumentacão. o sub
Diocléclo'Duarte, que. defendia o mando. i1 ~te~çao. daqueles que. ~e_ de- .iacal'é ',. sidio necessário à fun·damentação 10
projete, que eu, nzste passo, pvdet'ia batiam COfilgO, 51;", D<!putados, pre~. O SR. CROACY DE OLIVEIRA - que aleguei m~ sessão d~ se~:~a-felra
defende-lo melhor elo ·que S Ex" tem bem a atençao, O Decreto .. ~,lll" Vejam. os nobres '.12 . emir.lentes pares última .' .

, . .: .' .:' mer05,S94, de 20 de outubro de·)w±3, _.. E I' I d
;POlque ~osso ~fll'mar Cj!1e eXistem V'!'- i é posterior ao projeto de lei "m de~ que trabalham dao os Jacarcs!", . ra OC[U0 tU11a:.1 IZel' á casa, em
r,~os .cult.l1mel:i naCiOni1lS, ,~o contr~-I bate, que é de 1952. Pr,opositadamen- O Sr. Aureo de Melo - Pel'lllÍ- tmços descoloridos <náo ctpoia.dosJ.
~10 .no .qu~ entend.e S, E, A~0s.:a te fiz a assertiva e repeti-a três 'Jl1 te-mé UUl aparte.? na esperança de que ela rejeitaria
m~ustl'Jao e. q~le ~laQ ~em ,c~PL~~ada~e quatro vezes. para ver se era contes- O SR. OROACY DE OLIVEIRA - êste projeto, por ser nocivo à eC0110·
pal ~ abvo~vel ,; todil ,1 plodUf,.ilO 0.0 tudo pelos nobres opositores, para ";er Oportunamente, c1arei o aparte, PeL'- lUla nacional e prejudicial aos ll1tc
como de Jae:,ut: '. se. e'les que"lam apenas dlseutil'.. l)elo mita.me rcsponder, primei.ro, ao 11.0-: rêsses dos humildes, dos pequenos que

• , bre Deputado Bruzzi Mendonça. E' vivem da caça do jacaré. (Muito bem;
Out:'o :l~'gl;ID1el1to, usado ~ pelo :;implcs prazer de. discutir, ou se ~eal~ uma que!l~ijo de método na discussão, muito bem., Palmas).

Del?uta~o SllVlO S:ln.~on ~ - UHO ta- mente estavam prestando atençao, S Ex " r mesentou um ar"umento.
;;rel asslllaturtt com, este ,l~u.stl'e col.e- . Pois bem, .até a pl'ese~te .lata. I:e- .O ·Si'. '~1U1'eo .de Melo .: O que"~
oa. mas, com~ el0:-t lmpor tancla a tu· 11hmn dos que contendi!llll, ,C9ll;11g0 I' Deputado Bl'uzzi M(}ndonça declal'llu,
~o que.~. ?' ' dlz,_nesta oas.a~t1ero co~testoll a~luela. afirmaçao ll'rlSOl'ln e há pouco,era o quetelltei dizel', no
co~test,Lr ,t alegaçao, feita po.~, rtdlcula. Fl-la deliberadalnento, E que ful illllJedlclo, 1)orquc V. E,;.a cor
Ex " neste tópico da sua inten'ençao foi por isso que quando dois D::pu- tou () meu' 1'\oarte '
outro argnmento - dizia- of~~ecldo tados me pediranl .apar'tes doís que O SR. CRclACY DE OLIVEIRA
em upar~e. U? ~r. ~e!?utado J~ao~e- dlscutimn comigo. ~eguel os apartes Então, t1 respost:t que veudar ao
llez.cs·: fOI ,este:. Nao tel1~ .ambem porque·S. Exas, nno ouviam. ~ que DzputacloBruzzi Mcndonçü também
mUlta COllBlStêncla. a aleg'aç~to elo nu~ eu dizia, mas queriam ter, ur:uca.c servirá pul'a V. Ex.n
bre colega Cl'oaey de Ol1velra,qu~m- exclusivumente, o Dl'azel' de di~cutll' O .":1', Allreo Z'rfelo- V. Ex,~ llã de
do se re~ere ao pinho n ser exportado", pelo llímples diletantismo de discutil'. mcpermitll'.· Sou da tei,'a, elos ,i~c!\.

.C01~10 bem disse o nobre Deputado Ora, Srs. Deputadoa, mn oradol' rés. Não quero, com isso, criar a
DlOclccio Duarte, essa política imc- nesta. Casagtultao Ileu verl:!O. o seu "Jacl1rcbrâs"c, muito, menos moto-o
dlatlsta se esquece de que, daqui a latim, afirmando e demonstrando ,;01' rÍZal' os jacarés da I)1inha terra, Pre
dez ou qlllnze Mos, teremo" que com- a mais bque o projeto absolutamen- ci.samos, pOl'ém, llnpedir o flue i!stá
pl'Rr madeira pt1l'a fazer~t.fi}umespara. te não protege fi faunabrasllel1'a nem ocorrendo no Amazonas e no pará, !l.
~ossus Cas~lS.. , Esta é a outra poU- a prol1fcrução oU criação do jacaré, Ex,r. nuo está prestando lltenção as
tlCn. errada: l'\ da lJl'olbiçi>o, Não fll· Basta.. I\. simples leitura, Perdocm~ l1l.inhaSI)o.lo.Vl'ns, que, nllãs. já foraln
tall10s em érJ~.l de proibir, de vedar l11e os uobl'es colegas. MIUl é a cólfJl'a aquiproft:ridns externlmdo meu peno
a. exportação ele matérias-primas, O sagl'ada que me cstli falando illl8inl, samento e colaborando com V. Ex,a,
9,ue devemos' fazer é n l'egulamel1taçílo El' olJsurclo qúc aqllêles que não. dls- O espírito do 111'ojeto ti esse. Natw'lll
ll1teligente da exportaçãO. Proibir a seco11!lervara calados. cometam cr- mente, as l)ondel'ações apresenta<1as
exportação é SUicídio eCJnõmico,. Te~ cutem an:"'éria com o orador, que pCl' V. 'E;;;,a t8mrazão' de ser e têm
mos recursos legais, temos a poS8ibi. ·ros,estli ccrto, MII8 08 que vêln dls- eeus tw.ldllll1~ntos,mas llooessitamd~
liclade. legal de taxar' conslderàvel. cutír,que vêm contrariar 08 tl'~~· análise.
mente n exportação dêll8es produtos, méntOBe811osadOB ,e espendldospelo O SR, CROACY OEOLLVEIR",\ 
de elel1mitm' o "quaritum" da exoor- orador. cometer err06 de tOda sorte. Muito ngrudeddo (l, V, ·E.x,lIque me
tnção; mas nunca proibir a exporta- demonstrando que ní\oestão·l'rtentos,. honrou com. o bL'ilhnntc S\llll'tl:', mas
ção, Sabem todos os senhores Depu. Não. Isto nrtopollO permltlr.nem Improcedente. Já cansei. <1c '1';t(1: 
tadoe que mo.ntemos. convênio•. com perdolU', . ai acritica ao Deputado Bl'U:'::':1 Meu·
ou outros pa.íses, convênioa tt tIue llz Br•. Presidente. vou ler, m~ill 'Ul11ll. donça e nos demais que não roê. '::1)'
l:eferêncla, e os trago aquI- .Nlto se vet, t)1U'1\ que se dL."8ipem M .\\\'11· viam ~ .lá fl1-.!\ lcU,tU'll, do p\'ojC't;~ I
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Nair Viana Café, vitima do tor
peetearnento, pelos submarinos do
"ElltO", em 1943, eto navio "Jl_Jon~

BO Pena",
Enc,;l'rada a discussão e ad!ad:'1

a vGta~:lo,

Segunda discus~â.o do Projeto
n, U 2 ,168-A,de 1952, SUbS!ltut~:',o

daComis~iio ete Fina.nças, que re
leva da '1Jrcscriçcio o direito as
vantagens determina.clas no ar~'/~'{)

19 do Cód.:go de Vencimento,~ e
Vantagens dos Milita.,.es do Exer
cito.

diz Cl,ov:s, uma regra d~ ord~m,Enverrada a discussão e adiadaIdo Orçamento do 'Ministério' da
de h:lrmonia e de. p:'lZ, imposta a votação. Guerra, pol'queessas comiSSÓf:lH ca-
pela ne::'~ssidade <':a .c<õrt,eza ClS:> Primeira 'discuss!!o doPr01e- pecials correl'iam por conta das. ver-
relações juridic:s, . A pl'escrlção to n,o :l8-A, de 1955, que ela nova qas próprias ,daquêle Ministério,
quinquenal estabcl·eclda, p:Jo Co- "erlaçdo a cJ.ispositivosda LeI rL U sr, Presidente, eu .queria d;lxar
digo Clv!lepela legislaç:iosubse-' 1.521, de 26-12-1951, que altera a :Iqui ,em poucas palavras, meu 'apêlo
qu~nt'e inclusive p,~lo Decl'cto n,o lecielag!io vi:.'ente sõbre crimes slnc,ero 6.s' demais agremiações paI'·
20,9~a, de 6 d.e j,mel:'o d;, 1932, contra a economia pO/Jular; tendo tidál'las, no sentido de que aprovas-
em !::mn' d:J, Fazenda Pública,v;sa pareceI', com emenda,. ela comis- S'Z01 o projeto, sem se ilnpl'ess:or,ar
res~ual'dar e p~l' a salvc> os mt·e- são üe Constituição e Justiça, muito com o parecer da douta. Co·
rêsses do Tes~uroO c:mt:a l'ecla- Envel'mda !lo clls.cussão e adiada missão ele Finanças, com cujas c<Jn·
m:,çõss seród;as~, nã() POUCo.s vz- !lo votação, clU!õesnáo concordo. Sã'O p'JUC'os
z,~s, imp'~l't!n:nt'zs, Primeira discussão elo Projeto os bravos cjue estão ai, a margem

E' tamb~l11 um castig<J à Inércia n." ISS-A, de 1955, que dispõe só- lie qualquer favor, E a Câmara, co-
do titular dod!re:t~. Os ilustres breo uso de distintivo de quadro erente com sua tradição, tem ampa-
militares a-os ouais p1\~tznde favo· aos uniformes dos oficiais das F6r- rado outros soldados qUe prestaram

O SR, FERNANDOFERRARI: recer oproJetó, uns !lo mais e oU- ças Armadas; tendo parecer, com serviços exc·epciona.is. Há· POUCIJS
Sr. Pl'csidcntc,pcço a pal.avra ,e!n tros a cêl'ca de dzz an,os (eixa- emel~da. da Comissão de Segu- dias, votamos o projeto n,· 1. 8C~,

ordem, ram as com!~sões ou'e exerciam n,o rança Nacional. que auxilia. os expedicionárivs da.
O SR. PRESIDENTE: estl'31l:5~iro e tive"3-m tempo de S'::I- a votação. FEB, A proposição, está em .fllll<! fi-

. be;o p3ra fOl'mul:::l'em a sua l'e- a votação,. nal, vinda do Senado. Atendemo!' a,
Tem a palaV1'a o l10bre Deputric'!o, clamató::!a, c·omo o fez, ainda em Primeira diSCUSsão ,do Projeto outros bravos que se expuseram Deu!.
O SR, }'JffiNANDOFFRRARJ:' 1948, o Coronel Djalma Dias R:~ n," !SO-A, de 1955, queautori2a Pátria. Estou _cel't~ de que, C021'e:Jtes

(Pam uma qlLestão de ordem). 1J\/iO b~lro d~ quem trata o parzc'er a a emissão de sêlos postais come- com essas tradlçõ,z8, ampararem(,8
101. revisto pelo Oradorl- Sr, PIE~ que aludimos linhas atrás, morativo ao centenário da eleva- 05 bravos de Contestado. por itS1l,

'sldente, perguntal'ia, primeiramente,(\ E conclui ob::l1hante pal'ecer do çilo ele Caça'l'Java, no Estado de :ieixo aqui êsteapêlo muitosln,:ero,
V, EX,a qual o parecer da COIU\s~ào Deputado G~dói Ilh~, qu·e tem sido São Paulo, à: categoria de vila' multo cordial. (Multo bem; muito
de Constituiçáo.e Justiça aêsse pro- nesta Casa, S::, Presidente, - c sou ,tendo parecer favorável da Co~ bem).
jeto. :nsuspeito porque S, E.",a nãop2::- missãod~ Trans'l'Jort"s,Comunica_ O SR ~RESIDE"'T".

O SR, PR!SIDENTE - O.projeto . tencz ao moeu Partido - um dos M· çr5es e Obras Plíblicas. . ' li' . l' ....

esta. em scgundo. dlscUESão, motiVO mens mais cuidadosos em emitir seus Enverrada a discussâo e adiada Não havendo mais oradores. los-
porque o avulso não se repol'ta. aor 1al'eczres, um dos homens que estu· a vota~ão. . crUos, declaro. en.cerrada a diScl1ssâo
pareceres. Jam, .rea1ment?, a m-etérla sôbre qU02 11.

Informo, entretanto, a V, EX,a queJp~nam e, raram,ente, tem o!3lnado .!;em O SR. FERNANDO FERRARI: e adiada a. v~taç o.
o parecer da C,?mlssão de CÓ~1St1tulção ser vitorioso na Comissão C:e Justiça. Sr. Presidente,· peço a. palavra. OSR, PRESIDENTE:
• Justlca é. pela rejeição do proJl!to, Diz o eminente Deputado do Par·· .
sendo relator o 81', Deputado O,'do1 tido SocialD'smoc:ático' ga1Ícho: -U SR. PRESIDENTE' Tendo sido ofilrecidas emendas ao
Ilha; o parecer da Comirsão de Sei!u- liA l'ênunc!a à presc:ir.fi.o é um '. Projeto n.O 2.560-A, de 1952, em 1.·
ranraNacknal é favol'ável, masapre. ato .de 1lb~ralldade que só em cir- Tem a palavra. o nol3reDep.utaelo CUSCU8llll.o, volta o mesmo à ComlBllio
senta emenda; e o pal'ecer da. Co· cunst~r.ciaa exc~pclonais deva se~ O SR. FE'RNANDO' FERRARI: de Plnanças. N.o 1
m1l3são de Finanças, sendo Rel'tor, o objeto de V1'ovidêi1claleglslativa e•
.Deputado Lameira Blttencour.t,r.ol1- no caso e data venia do 11ustre (Não loi revisto pelo orador)' - Subat1tua.se o contido no proje~
clulpelaapresentação de um SUbst;l_ autor dapropos;ção não ocorrem Sr. Presidente, apenaa para dize!' pelo seguinte: . '.
tutivo,. justamente o que está em motivos relevantes que a justlfi- duas palavraa:o projeto que pro· . Art. 1.° Os oficiais e praçaa ao01'O-
discussão. quem, tanto mais quanto se nos cura. amparar alguns' bravCl$ tema·. viventes dali' cam~nhas do. COnteB~

O SR. FERNANDOFERRARI afigura multo d~cut1vel a 11e· ~escentesda campanha. do Contea. tado . ede Canudos, dos cércos da.
Peço a palavra Sr. Presidente, galidade de que se accoima a de· "aelo tem J1'1inhas aimpatiaa e creio Lapa e deBage e os Ilobl:eviventea

c1840 ministerial". sinceramente que meu partlclo o das operaçOes de guerra Ilspeclf1ca-
C' SR, PRESIDENTE: sr. Presidente, apolo, alnceramente, ap,:vará. 10' ' , . . das no :Boletim do Exérciton,O 41 de

o. parecer do Deputado Godoi Ilha ~da nouvi meu partido nem 31 deag6ato de 1937,serlo gradua-
Tam a palavra. o nobre Deputado. AEs!m como aceitei o parecer da co.' min a bancaàa, porque. não. nOUV(l dos JlO p6sto imediato·
O SR. FERNANDO FERRARI mls.!âo ele ceostltu~ça.o e Justiça, tempo nestes últimos diu,fac~ ao . a) 06 da. ativa ao p'assarem'-%t-

(NàO. foi revistp .pelo Orador) - sr. d 1 i acllmulo de. serviÇO, de trocar Ide13a oi f
Presidente, fiz a t)ergunta a V. Elc.r.1Uando 'se trata da defesa e d re· com os eminentel companhelroa 14. serva .remunerada ou quan...o re or-
ecl1amo a at~nçã-o da Casa para 4!;se ;os dt uma humilde viúva do fUo bre vários asauntos' mados, .'. .
aspecto, . porque, durante a primeira Grand~ do Sul,po:: co-erêt1cia e por Quero, entretanto' dizerê. Cimara b> os da reserva remunerada OU
discussãodêses projeto, constou êle espirlto de justiça social sou levado :.. e e.spero, com 16&0, dai aatlBfAçAo reformados, na data da pubUcagll,o
do avullio camo tendo pa::ecer favo. a. aceitar, também, o parecer da mes· inclusive aos meusnobrea colegaa des~a lei. ,.
rivel daCOm1ssão de Constituição e ma. cam:ssAoquando procura defen· de outras representaç6es _ que te. Parágrafo dnlco. I'lcam, também.
Justiça,Estranhei o fato, Sr. ·Pl'e. der o erário contra essa aollcitaçã.o MO examina40 a. prop08ição CUlrl reconhecidos os direitos dos mll1ta-.
aidente, já aue os 'Par~c.eres daquela extempo~a.r.ea de alguns Uustres mi- profunda iaenção e ,particular mte. res jáf&.!ecidoe. '
Comissão, concluindo. pela injurldicl- !\tares qU~ preten::em, com dez anoa rêaae, pliblico Estou convencido de Art. 2. Esta lei entrará em v1g01'
dade de projetos semelhantes, têm de' atraso, reaver ao Tesouro Nacio- que'~ato de justiçado Cong~easo na. data de suapubllcaçãol~'eI0Ba-
aido invarlávela. Ainda há. pouco nal mals de 800 milc:uzeil'os~ amparar esta meia dÚZia de!>ravoa dlUl'l\S dlsposiçOes em contrário.

. ... t d ~ A Com êstepensamento peço ê. Ci- reman .Aft dtempo, o no,,:e D~pu a o A~'UMa C...• m:ra ~ue seejelte o projeto, por ser escenKO' a campanha doCon· Justificação
ma.ra relatou naquele órgão técnico t J. i t ê I I testado que ficaram à marllenl doe . ,
um projeto que subm~t1 a ccmsldt>. zo;n rr"d1 o a,~s n "1' tSS~dS nac.ona 8, .:r qualquer beneficio e estão' lÍoje vi.. Com aapresentaçli.o desta.emenc1Di
ração da C;sa, .relevando a prescl1'1- n UI' co e por en en er que a p: .. vendo com parcos proventos, .sem sub.s.titutiva, pretendemos amparar
elo em favor de umappbrevluva do :11ção nesse caso não deve serrele. poss1bllldllde até de 8ustentar.t'm os veteranos das campa.nhas internas,
BloGrande do Sul chamada, se não vada, sob pena 'de importar .numa suaa fammas. sem onerar os' cofres pü.,licos.
me engano, Luc11la Calsro, que plei. 'njustiça contra a Fazenda. Pública, tste projeto tem dOlaparecilres O Projeto 11.° 2.560·A de 19.52 ob-
teava. um b~n!frcio qualquer do .MI- a favor de poucos, em det:-Imentode favoráveia- peço, a atenção da Cl- teve aprovação das Comlss6es de
nlsté...lo d9. Qu~r~a. A douta C,o. de multas, - (Muito bemá muito mara. -um, da Comissão de S:!gu, Constituição e Justiça e de Seguran-
missão de Just!ça, em p3recer lucldo, bem), rança Nacional, comissão espedI1ca ça Nacional. . ,
brUhante, diante do qual me cu:'\'el, O SR, PRESIDENTE: por excelênclaj outro, da Comissão . Apreciando a matéria, .a. Comissão
acho.u que não dev,e::!amos relevar a deConstltu1çâo e Justiça, que l.pina de Finanças opinou pela rejeiçâo,
prescrição, por<!ue seria exceção de Ha requerimento de adiamento não pela lua constitucionalidade, Há tendo em vista a informaqiio contra·
oa.rater extraordinârlo Que contrao'R havílndo ainda número para a vota· ainda outro, contrário, da Comiss3.o ria .doMlnistério da Querra.
to::o o 5lst'ema institucional. Con~i. ~ão, dtclaroadlada,a discussão. de Fl11anças. As razões que levaram o J:xérc1to a
derou até.n:1'tluela oClslão, o Sr,Ar- Segunda discussiio do Projeto Esta Comissão, entretanto _ não pedir a rejeição do proj,eto tiverll.rn
ruda Câmll.~a o ~ro~eto inconsti!Ucio- n,O 1.352~C, ele 1951, que torna quero"acusá-la -leva em conta ape· sua baile no considel'llvel acresclmo'
nal. S, EX,II estâ, por co!nc!dencla, obrigatória a destoca e a limp~;;!.l nlUl, quando anRUsa~as proposto de despesa que o mellmo traria ao
lO meu lado confirmando isso, das 2onasala,7adas por represás, çOes, o asp·ecto financeiro das mes. -resouro.

Ora, aO,ui temos problema ,lUl'idfco açudes e lagos artificiais; tendo mas,. sem ir mais longe, sem l:1í,ll'e· Concordamos com . essas :'az6es: o
aemelhant~: a)1enas êsse projeto, em parecer da Comissão de Trans. ciar o aslJol!cto da justiça socl:u de momento não permite- qu-e se faliam'
vez de atender isolad~mente.a uma portes, Comunicações cObras PÚ amparo. a. det-el'minadllsclasses e concess6e'sde.!;~a natureza. O }lats
humilde viuva d,oRt,o G7!lt'.d-e do sul, blicas c01ltrário à emenda de 2,& l\!!sim por diante. atravessa uma grande cl'ls,e flnanceU'a
ben~f!ela cat,~gorlzados m1l!tares Que discussão, da Comissão de Econo· A, Comissão de Flnançf.E telu llldo ~em precedentes na história.
ae!'vlram no ext'rior, os qua!s,sel',e- mia contrário ao. projeto e, com coerente, reconh-eço, e 'não quero fll. Achamos, no entanto, quenll.o s&
levada a o:'escricão, recebe-:ão dos co· substitut.ivo, (11'/' Comissão do PO';' zer.lhe qualquel' acusação, pode relegar a plano secund!Lrio 'el
fres públ!co,s ouantJa.s orçadas em lígono dClS S~cas. Por outl\.ilado, o assunto éde serviços lnesqueciveis prestados por
mais de CrS 800, O{lO,O'O, Envei'rada a dl:!cus.são e adiada granderelevâncin. ~stes. poucos sol· aqueles que tambêm llofrerain as
Parece-m~ OU" a Câmara deve ores~ a. votação. dados do Bl'asll que estão ,jo~ad{)s agrui'as da guerra, p<luco Impol't.ando

tlgia: a Comlssã,o dA. Just:()a. O no· nos Estados merld!onais sem qual,!:· tenha sido estalnternaclonal,clv11
bre cole's!l S:', Godoy Ilha,no seuSe(Junda. eliscussão do Projeto ~uer outras vantagens. m-arecem tanto oU que denominação lhe tenha ddo
brilhante e lúcid::l 1)ar,ecel·. quanto á n,O lU-A, ele 1955, que concede Ci.;? Brasil Que eu acho qUe aComls' dada. .~,
relevaço da 1J!.'escricâo, declara sim- isenr;c2o de 1JaQamento de impor- sa'o d'aFln::lnças d'~verla ser um 'Do'J· Coiu tl. finalidade de contor1\:l.r I\S:'
plesm-ente o ~,z?:uinte: tação e demais taxas aduaneiras, co liberal.. . dificuldades surgidas, a.presentamos

"A siml)!~s r~ve!aço da prescl'l- exceto adcPrellic1.ênr.ia Social, a Não tenho em mãos o parecer da um substitutivo que não prev~ aumen.
~~o não seria, tambén1, ncomelhá- um Grupo Diesel Elétrico "Sfrue- C:Jmlssão de Finanças especlf!C.;tnQ(l to ele despesa, Agl'aduaçáo no !J()sto

..e!. Nestc nonto,parc!moniOS1 e vel~Deut::;", modêlo Trlmeta, des- 0_quantllmda dcsp·asa prol)Ôstn, Mas Imedlo.tonão concede acréscimo de
prudente deve ser a. conduta' do tinad.oàoluminaçâ.o 1:111õ/ica da nno será muito, .acrcditô, . não Irá ,venclmerttos, perml~indo, npenas,l1s
le"'lslador, A prescrição€! mnté- cidade de Ca;'Q:zeiras, Estado da multo alé!n de dois ou três mi1llõ~, l'cgallas correspondentes ao n:lV~'
rlã de ordem pública. E', como ParClíba. de cruzeu'Ol? m~nsais, que const~!'1am pôsto. "

"



Têrça-feira 2& DIARtO .DO CONORESSO NACIONAL (Seção I) Suplement6 Junho de 1955 S-Hugo Napoleão - PSD,
Jo~e (;ancúcio - UD.N.
Moura Santos' - PSD.
Vüol'mo Correia - 1'5D.

t.:earlÍ.: .
Aaall .tIarreto - UDN.
Aaoifo Uent11 - P/:lu,
A.lreaoBanelra. -- (JUN.
Antoru.o HOl'acio - P150.

.Al'mando ~'ulcáo - PSD
t.:arlos Jel'el~satl - P'1'B,
ll:1'nesto Sabulllo - UJ)N.
Humberto '.I,'elxeira - PSP
Leã..o sUlllpalu - UDN, '
Martins RudJ.'Jgues - paD.
MOl'eira dil. Rocha - PRo
Pel'Uo' '.I,'e!l;~ll'" - UDN.

H10 Gl'lImw uo NOl'te:
DlOCjeC_ol)II~I'te ...: PSD
DJallÍla MannhO - UUN.
Galvao de' !vleaelros - psP.
'l'eol.(orico .1:kterra - PSO. -

ParallJ~:

Dl'aUlt J$rnam - PSIl.
El'nani :::itil'O - UJJ~.
Ivan Bicnara- PL,
JUl1C;Ul Carnell'o -1"50,
Jo",o lJl'sulo - UDN,
JoiloAgrlpitlO - tJUN.
Pereira D.mz-- PL,
Praxeties Pltanga - UDN.

Pernambuuu;
Anuda Câmara. -PDC.
DIas Lin~ ..... ODN,
Oscar Carneü'o' - PSD.
Pontés Vieü'a - PSU.
Souto MaIor - P'l'~,
UlIsses Lms - pau.
Alagoa~:

Eustal.1ulo Gomes -. UDN.
Jose .AJOnoSO - UDN.
MenClO:lça Braga - P'I'B
MUnll! Falcilo -PI:l1:',
Oceallll Cal'leial - lIDN,

'l::iergllll:,
Airton Teles.
Al'mando Rollemberg· - PR
l"rancIscll Macedo- PTJI.
LU1Z Gal'cill. - UDN,'

Sahla:
Alo.SlO ele Cast1'o - PSO,
AZIZ Maron - PTB.
Berbert ae Castro - PSI),
LaW'indo Regis- PSl).
Lwz Vlana .... P1>,
Manuel Novai:! - PR,
Otavio Mangabeira - PL,
OUvelra Brito - PSu.
Vasco f'i1ho - UDN,
Vieiraàe Melo - PSP

Espirito ~anto:

Cicel'o Alves - PSD.
Jefferson de Agwar ~ faD.
Napole~o FontenelJe ~ PSO.
Nelson Monteiro - PSD.
Ponciano dos Santos - PRP•
,Rio de Janeiro: '

Alberto 'lôrl'Cs - ODN.
Arino de Matos .;.. PSD.
Augusto de Greg6rio;'" PTB,
Barcelos Feio - PSD.
José Alves-PTB,
Jonas Bahiense - P'l'B.
Raimundo Padilha - UDN
Saturnino Braga - PSD•.

Dlstl'ito Fedel'al:' ' .......
..Adanto. Cardoso - UDNL. ao 0:_ ii

Adauto Co.r'oso- trDN. -
Cardoso de Menezes - PSl) ,
Carlos Lacerda - UDN.
Chagas Freitas - PSP.
Frota Aguiar - ODN.
Georges GalvAo - P'l'B.
LopoCOelho - PSD,
Luthero' VargU - PTB.
Mario Martins -UDN.
Odilon Braga - UDN.
Rubena aerardo - PTS
Segadas Viana - PTB.

Minu Gerala:
Afonso ·Arinos -. t1J)N',
Slas Portea - PSD. '
Prança Oampoa - PSO.:
Gabriel. faaaoa - PSD. ' .• . ..'

Guilherminode Oliveira _ ~
naclr Lima - PTB.·'-~
IlraelPinhelro - psU.
José. Alkmin - .PSD.' '
JOléBonifáclQ -' U'D1f."
Ucurgo Leite ... ODN. ,
Ma,alhAea PJDto -,~.

Encerrada. a. discussão e,td~::da. cença premio, gozarão também desse
ao votaçã.o. beneficio, que lhes sel'á adjudica~o sob

Prim,cira diecu.çsú.o do" Prõ1eto a. forma de 'gratlflcação, de valol' 1':01'
n,a 193-A, de 195:; que insti'lui o respon~lente ao decênio oudemlnios
Dia da. S"úde Dlmtária; tendo 1Ja- durante os quais tenham efetivarncn
TeCer javoravel da Comissão . de tetl'abalhado nas In-esmas empresas
Educação e Cult:ura~ uo, anteriormente em ferrovias con--

Encerrada a discussão e adiada. cessionárias· de . serviço público fede-
ao votação~ 1'::1.

Primeira discusslio do Pro1eto Parágrafo único, O onus decorrente
n." 252-A de 1955, que :nuclu a dessa. obrigação correrá por conta.. do
denc:..'r.,ínacão de Territoricl Fe· Tesouro Nacional. - João J11'acitado.
deral do Guaporé para Terr:tól LO Justijicação
Fcctnral ele Rondônia; .•endo pa·
reccr pela constituciOl!a!idade. lia Não Se compreende a coexisMncia I
Comísscio, de ,ConstitU2çao e J us- de tratamentc;; desiguais para os
tiça, membros de uma mesma classe, Aos

'f!:ncenada a discussão e adIada eervidoresdas ferrovias incorporadas
a votação. . "ao patrimônio da União, sob :êgime

ôrimeira discussão do Pr~'J()~(l especial, cabe não só direito a .ice1.1ca
11.' 4.273-.! de ,19:>4, que :itspoe prêmio como a tôdasas. "anta!!,ens
sôbre a exté1Lsào da Lei 11.,':> 1.1óa ccnce,didas aos ferroviárics atltárq1.11
de 12-7- t9S!) às guarniçC.l?s d,e COSo
Cuiabá e Cáceres, noE$tatio ele A concessão, já efetuada, das gratl··
Mato Grosso: tenc..opareceres: diZ ficações adicionais e da !icen;a {ll'ti.
Comissão de Constituição e J1.lS- mio (Cf, Exposição de Mntivos do
tiçaqlLc opzna pela sua constit1t- Min. da Viação n° 314·GM. c!e 19
cionalidacle e contrários das co- de novembro de 1955, e lei n,<> 1,273,
missões de SI~gUI'ançaNacio7Lal e de 16·12-50) em favor dos ferrcviá·
de Finanças. rios autárquicos, deve .ser· estendida

Encerrada a discussão. e adiada aos das estradas em regime especial.
11 votação. ,Essa. obrIgação de outorgar t,ro.t.u-

Primeira discussão do PHJieto mento igual aos referidos terrov'iírios
1t,U 192-A, de 1955, que ret'Ll.U,b é de.c1aradaexpressamentena E'C90si
pelo pra20 de dois anos oconcl.rso ~ão de Motivos. do Ministério da Vla
para' o preench~mento do? C~1i]O ~e çãon,o '730, de 10-7·54, in Diário do
Oficial de Justlça do Distrzto I e- Congresso, Seção I, de 2B-1·54, fls.
deral, 'homOlogado Igml.o 1e se- 236 e 237l . .
tembro de 1953: tellelo pareC/lr..;s; O principio da igualdade de h-ata
da Comissão de Justiça ~om ,~!.Lb~- mento vale para. qualquel' espécie de
titutlvo e javorável da Comissao beneficios ou vantagens, .

, de Serviço público Ci!;i!. Ocone salientar que a concessão
Encerrada ll. discussão e adiada das gratificações adicionais aos ~e1'l'o-

a votação. . , . viários autál'quicosdecorreu je inter-'
Discussão prévia do Pr01eto 1.U- pretacão dada ao art, 146 do Estatu::o

mero 4,052-A, de 1963, 'que aUcml. dos Funcionários (Lei n,o 1. '7U de
o artigo 543, do 1J1~creto-Zet 5 452, 28-10-52), ex-vi do incis:) 11 do art.
de 1-5-43, e acrescenta-lhe um 252 da mesma lei 1.711.
parágrajo concedendo prerroga!i- ·Emconsequência•. essas vantagens
va a dirigentes ele aS8oétaçóes~in- foram outorgadas tanto aos servidores
dica/se' das entidades de e/asses ativos (atr. 146,. caputl quanto aos
Dggal71'~ente·· reconhecidas: teM;>. Inativos (§ 2,0 do mesmo artigo), des
parecer da Comissão ele. ::an.~!i- de que tenham completado, em '. tiv1
tuiç40 e Justica que opina 'Pela. dade,o rest:lectlvowmpo de serviço.
suá inconstitucionalidade,.. Incorporadas ao patrimônio da
Dl~Cusslio'Prévia. do p!'o1eto União e mantidas em regime es;>p.aiIlI

n.o 45-A, de 1955, que lnodill'Ja a de administração, fel'rovias t,ais como
Le1.n.o 2.410, .de 29 de 1aneiro de n.. Leopoldino., a ,Santo-Judiai,:. do
1955, que prorroga até CJ ele 1u- Nordeste, etc" é forçoso !'ecOnhecer
nho d1~ 19560 regime de Ic'!71,ça- Que. aos séus servlda,res, ativos e ina
para0 intercê.'1l,bfc c07r..~rc/al o Uvos. cabe apliear, in totum O' lIistema
ezterior nos térmos estabeleci/fOs de direitos e vantagens vigente para
natei n,a 2.155 de 29 1.e de~l~. as demaLc; estradas federais, em l'e
bro de VTEC: tendo parecer ela 1,;0. ~il'l'lp. autárquico.
missão de C()nsti~ILÍÇ40 te Justiça Não se pode insistir na permanên
que opina pela sua inc01l.st/tucílJ- cia. da. disparidade de tratamento. E
nalidade. deo1-)u!'1ano e In,lurldlco.
. , Encerro.da a discussão e adiarIa Por isso, a razão desta emenda, sem
avotaçll.o, maior s·oma de argumentos. .

Primeira d/scussifo elo projeto , U SR, PRESIDENTE:
1/,.0 2 ,18l-A,· de 1952,que esten,'f1
aos ferroviários das. Emllresns In- Já há númel'o legal para as Vi)-
c01"11oradasao Pa~rim6nfo da 17m- tações, '
do os beneficios da licelll)a.-1Jrêmio Comparecem mais os Srs.:
tendo 'lJaf"'ceres' favorável da Co- Flores da Cunha
missão de TranM,ortes. Com,/,!/,!/l!1.- Oodol Ilha
cões eObros f'ú!l1lcus. com '!wm- Banos Carvalho
das dl'l.,çComi,~sõp.,~ de Servi!") 1'1.- Benjamm Farah
b.fco. Cfl'il e de Financas e da Co- Pereira da SJlva
mfs,ção de constltui/)tlo e rUlltrça AntonioCarloa
1lp.ln co"stit11f'iol1"Zidrrdp. da l1al'tt~ Cie:. Campelo
final ali. re1el'idll. Corn,!ssão de Fel1x Valois
Serviço Público CivU. Amazonas:

. . Antonio Maia. - PSlI,
Encerrada a discussão e adiada Josuê de Souza - na,

a votação. Manuel Bal'buda. _ PTB
O SR, PRESJDE~TE: Riça' Junior -PTB.

Pará:
TENDO SIDO OFERECIDA EMEN-' Armando Correia - PSD,

DA AO PROJETO N.o 2; lBl-A, DE Gabriel Hermes - na.
1952. 1W 1,I1.DISCUSSAO, VOVrAO João Menezes - PSD.
MESMO AS COMISSOES DE CONS· L.ameira. Bittencourt -PSD.
TlTUIÇAO Jll JUSTIÇA: DE SE&VI- 'felxelra Guelras _ PSD.
QOPUBLICO CIVIL E DE FINAN. Vlrginio Santa Rosa .... PSP
C;AS, Maranhão:

Acrescente.se: Antonio Dlno - PSD..
Art. 2,<>, Os ferroviál'10s ,lá apt)sen- Cir Carvalho -PSD,

tados ou que venham .8 1I1lI'!sen~r·se Costa. Rodrigues - PSI:>
até a data dapublica~ão desta lei, Newton Belo - PSO.
lJel'tencentes as empresas de quP. tra- .l:{enatoArcher .... PSD,
ta. o o.rt, 1,0, que nâo tenham ;ozat!o Plal1l:
durante o tempo de atividade da 11:_ Chagas Uodrlgues- PTIs.

JU3~iticaçi1o

Ainda é tempo de se fazer jUStIÇB,
'como. reconhecimen~o de g'l'atidão da
Nação Brasileira aos militares que
com sacriflclos in~entes . ~'(1)U;Sf'I"I'1
suas vidas nas .. lutas internas, pela.
consolidação .das institUições .epubli
canas, na defesa dos poderes .::onsti
tuldos de nossa Pátria,

As agruras por liuepassam os solda·
dos . na. guerra, 8Ofl'eram t.amhem
aqueles m1litares, nas lutas lntemas
que convulsionaram a. vida;nterna
e .quiçá o futuro do nosso mui amado
Brasil.

Nessas' lutas Intel"l1ashouve bra
vura e fidelidade à Pátria, à' fOl'ma
republicana e ao Govêrno, que 'tlllito
enaltecem as quaUdades morais l,esses
militares e que entre essas lutas, Que
honram nossa história m1litar, citam
ose 11 expedição de Moreira Césal'.e
ArthurOscar..p.m Canudos, em j'.:!~e
rêncla aosmll1tares - li Até a Terra!)
combatia",. na célebre frase de ,a:uI'11
des da Cunha.

Há al9;uns anos foi comemorado
o centenário do ardoroso combatente
João Carlos da Silva Teles, com t"luita
carinho, sendo relembrado o patrio
tismo dos poucos sobreviventes da~
campanhas pela. consolidação 10 N~i
me reoubllcano no Sul do Pais' e em'
Canudos,

Tivemos também as célebres C~Ol'
lPanhasdo Acre, dos CErcos da. L'l,a
e de Bagé, e. do Constestado, sendo
.que nesta ú1tima,mUitares sob o
comando do saudoso Marechal Se
tembl'lno de, Carvalho,entãoGenerl.ll,
lutaram com r,rande desprendimento
de vida, con~ra o in\migotraiçoeiro.
dl~osto a vender. caro a. derl'ota. em
temmn tnl\J'atoe Intempéries e dif1
culd~des decomllu,lcaçóes e li"'''ií''.
condl.ções 15rimordials nara a. vida em
campanha. Vidas preciosastoml)ar.l'l1
nesta luta sanll;renta, em'~rande nú~
mero, oue oela sua conduta Hdtma
e pntriótica, torllnram-se em no~ll~
hlstórl!\ militar; da vida. lnterna de
nossq, Pátria, como que her61slnes,-
queclveis, . . . . .

Sala. das Sessões, 22 de junho de
1955. - Wanderley Júnior.

Prf11lr<!ira· df.~cus~if'l10 Projef,'
1/"D 3, 391)-A, de 1953 que ~stende

os beneficios do arti/10 '84, ,,!.V
e 11, do Estatuto dos .Funcfoml
rios P1!bUcos Civis da Untifo (l..:>l

. 1/,.D 1.'711, de 2B·10.,11l52l 'l(l,~ llro·
!essores do. Magistério Militrtr
oficiais da rl'ser'ea ou reformad~~.
tendo ",arec~res da Comissêi,) de
Constituicão e TU,çtif!Il "ela MIM
tltucfonrtlidade: favorál'\~l dn Co
missao de Se!7urança To/acfonrtl· "
contrário da Comissifo de F!no:~
ça$

A graduação no pôsto imediato será
\lma. homenagem e ao· mesmo. tempo
uma demonstração de gratidão do
Estado para com os militares que
"e sacrificaram nas lutas internas,
pelà consolidação das jnstituiçõesre
publicn.nas, na defesa dos podel'es

. constituidos do País,
Saladas Ses::õzs, 20 de junho de

'1955, - Benjamin Farah .
N,<> 2

Art. Os militares das Fôrças Ar
madas qUe tenham tomado parte ati
\'0. nas lutas internas em defesa da
()rdem e das instituições republicanas,
oe das autoridades constituidas do Pais
e l1avendo recebido têrço de campa
nha e contado tempo dobrado, con
forme as leis'lm vigor, quando .rallS
:feridos para a reserva remunerada ou
reformados, serão promovidos ao pôsto
imediato com vencimentos integl'als.

Art, Os militares das Fôrças Arma
dag qUe já. estejam na l'eserva ~emll

nerada cu reformados, desde 'iuesa
tisfaçam as e:dg~ncias do' artigo an
terior, serão promovidos ao ilôSto ~'rna

diato. com direltoa vencimen~os in
tegrais, a partir da pUbl1cação de:1tll.
lei.

c
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'(Seção ')' Suplemel'1ttJ Junho d6 1955
• .. _. . -.- . . J

elO, por CCdU!.a nao devo.lvida.ít multa Ida ã. tarde, uma vez que ela Pl'eve.l1.d~. i
de mil cruzelros. cobrada, executiva- ~edida mais.all'!pla, l'esolvei'ia, de ve2;:'
mente. . sobre providenclas mais restritas~

O SR. ERNANr SÁTIRO,constantes da. emenda já l'ejeitada.,
. . Neste momento. em que se vai votar'

Sr. Presidente, peço a palaVl'j para a Emenda 77.cncontl'umo-nos diante
cncaminl1ul' a votação... des'.. dificuldade: na lJart.e em Que a

, emenda. se refere às eleições ma 10ri.
O SR. PRESlDENTE: tárias. o assunto 6 vencido, porquanto'

Tem a palavra o nobre Deputado, já decidiào pela re.ieição C:a emlend(\',
n," 75. A Câmal'(l, demonstrou e pro...

O SR. ERNANI SÁTIRO: vou claramlJnte a sua inclinacf:!.o con
t,rária . à cédula oficinl. no qUé tange:
às eleições majoritál'ius. Haveria. só
mente agora, de decidir quanto· à.s'
eleições proporcionais

Eis porque consulto a. V. Ex.1I. se,
estando vencida a matéria l·elatimen....
t:l à adoção da cédula oficial para,
as eleições majoritárias, poderia.U1os
de novo nos pronunciar sôbre o as.. '
sunto, pOl'Que a emenda t~mbém l)re!":
vé êsse processo para o pleito. . '

Se V. Ex,n julgal', entretanto, que
uma. 8oluQão ap;ora poderia prejudiclU~
o pronunciamento da Casa em re
lação a .assunto novo, () da eleicão
pela cédula oficial no caso de eleiçõell
proporcionais. tomaria a J1berdade de
requerer a V.Ex.~. a. divisão da emen
da em duas partes. para que a case.
nlio .. ~esse a se pronUl1cJar sôbre ma· I
térla vencida. (Muito bem) • '

O SR. PRESIDENTE: \

- 1\. Mesa obedeceu 1l. dellberaçlio>
da. Casa. Houve pedido. de preferên
cia para a e:nenda 75 e, logo em se
guida, para a de n,077, Ou, por ou..
tra, houve requerlmellto ell1 que se
citava, em primeiro lugar. a emenda
75 e, logo em seguida, a emenda. 77 I'

~1 por iSsó submetida em l)rlmelro
lugar a emenda 75, Esta. biio preju~
ca a. 77, que é mais ampla. Aliás, os
r.ue votaram contra. a emoenda 75 po.
deriam tê-lo feito conl o propósito
de adotar a medida mais ampla.
achando que. se não devia dividir' a,
votação entre majol'itá1'la e l)ropor-.
donal. .

Diante do eXIP08to, entende a MesaJ
que a emenda 75. não· prejudica a de
:n.o '17,

O SR. 0UII..HEmm DE Ot.IVEIRA
_ &'. PÍ'esidente, conSUlto aV. ·Ex.
se posso recorl'el' da decisão da Mesa.·
lJal'a o plenâr~D. ~

O SR. PRESIDE!><"TE- A (lecls~o
da Mesa é conclusiva, definitiva, Ama
nhã, V. Ex.o. poderá. l'êéon'er, de a:ôr..·
cio com o' '1 4." dó art. 83 do Reg!
ment·o. Hoje não, .'. ,

O sR, GUILHERMEDÉ OLIVEIRA
.- Obrigado a· V; Ex,-.

O SRR, PRESIDENTE - .Tem á
palavl'll. o 51'. Ulisses Guimaráes. ,;1

O SR. ,ULISSES GUIMARÃES:

'- (paraencamtnhar 4 votação)
(Não foi revisto pelo orador) - Sr.:
r, ~3:denta, a comiss~,o mista pro.'
llunc:ou-se, desde o pl'nneiro momen...
toe cO;Jtl'ária:nr::nte à adoçüo da cé...
dula oficial elJ•. tõda a sua latitude.
atlnindo as eleições. l'egidas pelo sis
tema. majoritário e as· ]'cgidas pelo
sistema pl'oporc!onallsta, - "

Ouvi hoje, SI. PresJd'ente, com o
encanto costumeiro, a exposição fei
ta pelo· emlnel:te Deputado Afonso
Arinos. alegando que o sistema é alio..,
tado, entre outros paises, na Inglatel'
1'11, ~a Itália e nos Estados DnidosdR
Ameri=a ·do Norte. Sucede porém'
81':Pl'esidente aUe em nenhum c1êsses
p~lSes. as e'!leições são regidas. pelo'
SlSte!Ut!- estabelecicl" na ConstitUição'
brltSlleu'a, Lá exiSte o voto distrital;,1
CadaPBl'tido r-egistra. um candidatO.
em cada dist.rito. e são poucos os Par.. !

tidos, Não é a situaçã'o· existente no'
.Bl'asll,· ondil concol'l'c:ráo às ele:çõe!..'
em alguns .Estados co:no' Do meu e no
de ~nas Gerais, de 1.000 a 1, 500
candIdatos, sencloabsollltamcnte in"",'
xequível o sistema. Tanto l.sso é ver-
d~de que soa entendeu de circunscre-"
ve.loàs eleiçõol' majoritárias. E1t~'
tende a, Jnaiori~ de~taCasa()ue. meoS'"
mo assun, oslstema. não devia Sf!l'
adotado. or'a... adotado po.l':l as ele1~

51', Presidente, peço fi palavra pe:a
ordem. .

O SR. PRESIDENTE:

o SR.PRESIDEN.TE:

Os S1's. que aprOV:l111 quelram
ficar como estüo. c.Pausa).

Aprovado,
Votação, el/t discussão 71nica. do

projeto ?L,O 4,G01-B. de 195,1, elo
Senado, que lalera clispositivos cIo
Código Eleitoral, e dá oulras pTO
1,idêncais; tendo parecer. com Im
bstitutivo, da CornisslÍo Mista de
Reforma Eleitoral CO11/. d,::cZal'a.
ções de voto dos. Srs. Lúcio Bit
teneourt e CoZombo ele Souza. (Pelra encaminhar a votaçeio)' (Não
Parecer da rejerida .Comissão sô- foi· revisto 'Pelo orador) -". 51', Pl'csi
brcemendas de discussão única: dente, votamos na sessão da tarde a
javorát.::l às de 7Is.7 -:- 11 ~9 _ parte do projeto l'efel'cnte à ltdoção
50 _ 54 e 131; com subemendas da cédula oficial apenas pal'(1, aselei
às de 11.8. 6 _ 12 - 14 (2 sube. ções sob O sistema majol'itúrio.
1nendas) , 15 (2 subemendas) , 34 Tl'ata-Se agora de votar emenda em
(2 subemendas) , 45 _ 4.6 _ 47 (3 têrmos gerais, isto é. a adoção dêsse
subemendas) , 126 _ 135 137 _ novo s:stema para. t~dalS as eleiçÕes,.
149 _ 153; contrário às de 11.s, 1 quer majoritárias, quer propol'cionais.

5 8· 10 13 15 17 Ficam. allSim, llatisfeitos os. meus
a - a. -. - - ..- ilustres adver.s.ál'io~ que pregavam
19 --, 21 - 26 a 29 - 31 a 33 - ..35 a 43 _ 48.- 51 _ 55 .:.. 58 a desta tribuna. uma possivel incoerên-
81 _ 83 _ 85 _ 86 _ B8 a 115 _ cia, alegando que não se justificava
:117 a 120 _ 124 125 _ 127 a 130 a. divisA0 das votações, uma pelas cé
... 132 a 134 _ 136 -138 a, 143 dulas comuns da lei vigente, outras
145 a 148 _ 151 e 152; cona/de- pela. cédula oficial da idéia \)roposta.

ti
~ d' "ftft .. 44 Não se justificam, pois. Sr. Preai-

arn. o prc,ulca.....,· as ",e na. dente, êsses cu1d..dos, já não proce-
57 - 116 - 121 - 122 .- 123 :- dem as ~usPeita8 de que poderiam ter
144 - !50 e 154, com em·:mãas da verdadeira balbúrdia verdadeiro tu-
Com/saao na, 1 - 11 e 111) ,com ul ia'
declarações do> 5rs Aarão Stein- n.! to com do sistemas tiO diversos.

" Il • ' • '~ao diferentes de votação,
brich, OltVeíra Bnto, Heitor Me. Poderemos agora se assim entender
deiro,s, Cosl,a I!'ere,iJ,a, Arnaldo n. Câmara, adotar 'o sistema de vota-
Cerezru e Ernam 5a"lro, ção através da. cédula oficial para

O SR. PRESIDENTE: tôda sorte de eleições qU'e se realiza-
rem no dia 3 de outubro. COnvém as

dt\ sil1alar aue apenas sob o sistema 01'0
porcional se faráo eleiçó.:s par::t Ve
readores, uma vez. que tanto a Câma
. Federal. Quank as Assembléias Le
gislativas já se encontram devidamen
te compostas pelas eleições realizadas
etn 1954. De modo que se circunscre
ve o problema no plano federal é es
tadual às eleições de Presidente c Vi
ce-Presidente da. República, de 00
vernador· e Vice-Governador. onde
110uveri de Prefeito e Vice-prefeito
nos EsliadOS onde se realizarem essas
eleições; e.· tambêm apenas .para Ve-
readores nOll Estados onde houver
eleições municipais. .

Sr. President~; a pequena diferen
ça de votação vérificada na sessão da
tarde bem demonstra Que 'aS oplniões
aqui se equilibram que. as duas idéias
dividem o. Câmara, por assim dizer,
meio .. meio. Que não há uma incli
nacão sensi',el num oU neutro sentl
dI .Assim é de se esperar aue agora,
melhor refletindo sõbre a matéria que
tem de votar, aquêles que proferi
ram já voto n. favor da.. cédula oficial
mantenham esses votos. coel'entemen
te, para darmos à Naçij·Q aquilo por
que ela tanto anseia,. aquilo que a opi
nião pública pede e cl::tma atraVés de
tõdas as suas manifestacões. E o Con·
gresso tem o dever de se manter unís
sono, o Congresso tem o dever de
atender a êsses clamores, clamores
que se voltam precisa!11ente para uma
mri!icação do nosso sistema eleito
ral. para a me1l10rin constante e ner
manente do sistema em que assentam
as melhores aspiral;ões do ))OVO brasi
leiro. Cllíui:o bem: muito bem).

O SR, GU!LHERMINO DE OLI
VEIRA:

DIÃRIO DO CONCRESSO NACIONAl:

~ Vai se proccd'e,' n votação
emenda n. 77.

Al·t.
E'instituiida a cédula oficial devo

tação, de acôrdo com os modêlos nae
xos, .confeccionadas em papel opaco,
e em côres diferentes. para cada· elel·
ção quando realizada mais de uma
simultâneamente.

§ 1.0 - Para as eleições deP.l'esi
dente e .Vice-Presidente da República,
Senadores e /leu:> suplentes, Governa
dor e Vice-Governador, Prefeito e Vi
ce-Prefeito; conterão as cédulas,.além
da designação da eleição, os nomes
impressos dos .candidatos registrados
(Mod, I); e nns eleições para a Câ-

'mara dos-Deputadcs, Assembléias Le
gislativas. . e Câmaras Municipais,
além da designaç!l.o da eleição, a l'C
lação de todos os Partidos Políticos ou
legendas partidárias concorrentes ao
pleito. (Mod. II), .

§2,o -. Os candidatos nas eleições
a que se refere a segunda parte do
parágrafo anterJ·:;r, serão registrados
por ordem numérica. 7I:,::àiante sorteio,
para o efeitD da votação(§ 3.°).

§ 3.0 - Recebendo dD ,presidente
da mesa re~elJtora a cédula oucédu
las, por· êle e pelos mesários rubrica
das no nto, sob pena de nulidade c
res)::onsabUídadr. - (Código Eleitoral.
175, 11. 21) -, o elaitor pasaráà ca
bine inde'va3sável; onde,. à tinta, as
sinalará, on retángulo corresponden
te: a) nas eleições. majoritárias, com
uma cruz (X), o nome do candidato
de sua cscõlha; b) nas c1ei~ões pelo
sistema proporcional, d::: f{ll'rna idên~
tica, o partido ou legenda de sua pl'e
ferência, podendo substituir a Cl'UZ
(X), pelo número de ordem do seu
candidato, caso em quco voto será
contado, tnmbém, para o partido 011
·le.g-enda, A seguir dobrará c colará a
cedula, cu cédulas, e saindo da ca
bine as depositará 11a urna, depois
de verifJ.cadopelo presidente da mesa Tem' a paI:t''1'a o nobl'c Deputad,o
~orresponderem, em número e c:ôres: O SR, GUlLHERMINO DE OLI-
as que lhe fÓi'am. entregues. VEIRA:

§ 4,0- Serão nulas as cédulas em· '-
que tiver sido assinalada mais de uma ,(Par~ uma qUestao de ordem) (N!i.o
legenda, ou mai.s de um candidato de fOI reViSto 'Pelo orador) - Sr. Presi
partido diferente. .. .te. leVAnto e.J1. Questão de ordem

§ 5.0 _ As cédUlas oficiais serãoen- p~la que Y: :m,,,. esclaJ.'eça, o $e~Uill
viadas~ em invólucro fechado. lacrado te. na CS5ao da, tarde. fOi. rejeltada
e .rubl'leadO pelo juiz .1\ ser aberto no c/?-1enda gu~ nrevla a votaçao com a
início dos trabalhos, 'em número cor- r~~!-lb oflCI:\l P:ll'U Os ca1'<>;05 ma ;,ol'i
respondente aos. elos votantes da seção ~a1J~s .. Nesta. op~rtuni~a~e está sen
cl~ltoral;as 11aO utilizadss ou inu- oenelnhada .. vot.. çao .da Emcn
tillzadas por qualquer motivo, peh d~ ,'l.7· de sentido lato, VIstO como
mesma. forma serão devolvidas' e1 o. ~\ l;; . uso da r.p.:iulf\of!cial, nara as
'presidente d~mesacDm os d' Pa~ rlelC!OeS maJC1l'ltârias e pronol'cionais
P

I1 él" d 1 I - .J" . ~m A meu ver. Sr. "residente, a Emen
p ., n e c ç<\O, ap !Canda-se de ofl.. da 77 devia prefer'1r !l tlue to1·· "ota~
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Mario Palmel'!o - PT:B.
Milton Campos - UIJ.N'.
Nogueira dn Gnm:1 - .PTB.
Oscnr Correia - UDN.
O\'idJo de Abrr.u - 1"80.
Pinheiro Chagas ..,.. P.8D.
Starlin[;' Soares - PSD.
Uricl Alvim ,.-' PSD.

S:io Paule.;;
Ãrtur .iudl'll. -- J!SP.
Batista Rsn10':> -- PTB,
Campos V~r~ai .- P8P.
Castilho Cabral - PTN.
Dagoberl:o Sale:> -' P8D.
Ferraz Egl'eja· - UD:N.
Ferreira Martins - PSP,
Horácio Lafer - PSD.
Leõniuus Caro.cso - PT.B.
Mario EugenJo - PoD,
Pacheco Chaves - PSD.
Queiroz Fi1l10 - PDC.
~anieri M~zz111i- PSD.
fiales l<"'ilho - PR,
~li.sSes Guimarães ,....' PSD.

UOlas:
Senedito Vaz - PSD.
Cunha· Bastos - UDN.
Emivnl Caiado - UDN.
l"onseca e ::lilva -PSD,
João d'Abreu- pSP.
-.r.'ac1uno de Melo - eSD,
Wagner Estellta - PSD.

: Mato tirossu;
Jose 1;o"ragelll - UDH.

Partina:
. :Benjamin MOUl':to- PSD
!FlrmanNeto -PSD.
Mario Gomes - PStJ.
OstOJa Roguski - UDN,

Santa Catarma:
Elias Ãe.a1mCl.
Eerc1lio Deeke - UD~,

JoaquIm Ramos - PSI>.
Leoberto Leal - P5IJ.
Seratlm Bertaso - PSO.
WalclemarRupp - UDl.'f.
:Wanderley .Junior ....,. UDN,

Rl0 Grande do SUl:
Adillo Viana -PTE,
Cesar Prieto - P'l'B,
Clovis Pestana - psn.
Coelho de Souza - pt,.,
Daniel 1":l.TnCO-- PSlJ.
Hel'mesde SQUZ:l,
João FiCQ - P'rB,
Lino Braun :- PTB,
Raul Pila - PL.
SilvIO. 8an50n ...., PTB,
Tarso Dutr:L _.PSt>,
Vitor Issie1' -,.- PTB.

Ac!'e;
José Guiomard ..,... PSD.
Oscar Pas:;os - PTB.

Amapá:
Coarac? Nunes - PSD.

Gunpore:
Joaquim Rondon - PSP (170).

ORI:'EM DO DIA

O SR,PRESlDENTE:

- Alista d~ presen.:}aacusa o com
parecimen~o de 215 81'S. Deputados.

Vai se :proceder à votação da ma
tel'i:. constante da Ordem' do Dia,

O SR.PRESIDEN'TE:

- Há sôbre :1 mesa e vou submeter
• \'otos o seguinte

REQUERIMENTO
Requeiro o adiamento da discussão

do proj-eto 2,168-A por 5 sessões.
Sala das Sessõe.5, 27 de junho de

1955.' - Adauto Cardoso, .

. O SR, 'PRESIDENTE:

- Os Srs, que aprovam queirmi1
ficar como estão' (Pausa).

Aprovado·.
..:... Há sõbre a niesa e vou submeter

• votos o segtünte
REQUERIMENTO .

S1'. Presidente
,.'. Requ·eil'o a aucliêr.~ia da. COIlllSsãQ
deConstitulção e Justiça sôbre o pro
jeto de lei .n. 2,181-52. à vista de lei
,posterior que regulou a situação do
pessoal das EmprêsM Incorparadas
(Lei 2,193; 9-3-54;. art. 1.0 , letra a) ~

.Sala das Scssões, 20 de junho de
1955. - TClf'lIO Dutr(Z.



Têrça-feira 28 DIÁRIO DO CONCRESSONACIONAC '(Seção') Suplement6 ~unho de 1955 7.

Em votação agora, as emendas com
parecer favorável e às da Comissão,'
salvo os destaques.

Os Srs, que aprovam qlleiramficar
como estã·o (Pausa). -

Aprovadas, '
Em votação as emendas OOlU pare·

cer contrário, salvo os destaques.
OS 81'S; que aprovam queiram ficar

como estão (Pausa).
Agora, vai-Sê proceder :t votação

das emendas há sóbre a Mesa o~"
guinte;

REQUERIMENTO

Exmo, Sr,Presidenteda Câmara
dos Deputa.doOs. -

R.equeiro o destaque, para dlscUSB.ão
e votação em separada, de cotaçlio 
em sepe.rado, de cada. uma. das emen..
das de n.O 29,n,o 42 e i1.0 45.

Sala das S€5l!ões, em 27 de junho
de 1955, - lIlartins Rodrigue",

O SR. PRESIDENTE:
Em 'Votação a emenda. n.° 2\l,

Acrescente-sc onde cOllvier:
"Art. Não se reunindo, por qual..

qUernlotivo, 80 meBa. receptora, pode..
rão 08 eleltorea .pel'tencentea itresoo
pectlVl\ leçAo votar na seção mala
Pl'óxima.'. sob G. jurlsdIÇi\().·. do. meaUlO
3\1lz. recolhendo.se 08 IIeUS votei· Ao
urna da 1e~1o em que deveriam votar,
.. qual leri transportada para aquela.
em quetive!'em de votar.

I 1.0 As assinaturas dos cleitOl'el
lerlo reoo1hida.s 011& f6lh18 de vota..
010 ela leçAo' a que pertencerem...
QUlfl, Junt&heute· com as· sobrfcartAII
oflelala e o matt"1'lal·l·e.ste.nte,· acom.pa..
Dharlo a um.,

12.- .OtrlU1lporte da urna Cf cloI8
doCwneDtas da _eJ.'HrAprovlda
elado .1)e!o membro da m&tl ou .....

1

P11D10 Ribeiro - PaD.
StarUng soares'- PSD.
Ultlmo de Oarvalhu ~ PISD
Uríel Alvim - P5D.

Sáo PaUlO:
Batista Ramos - PT:6.
Dagoberto Sales - PSD ,
Horácio ·Lafel' - PSD.
Leônidas Cardoso - PTB,
Mario Eugenio "':' psn,
Pacheco Chnve5 - PSJ),
Sales Filho - PRo
Ulisses G\úmarâes - PSD.

ODiá!!:
Benedito Vaz- PSD.
Fonseca e Silva - PSD.
Taclano de Melo· - PSD ..
Wagner Estelita - PSD,

Mato 01'0550:
WilSon Fntlul - 1.>TB.
Mendes Gonç~lve5 - PSD,

Pur'lnà:
Benjamin Mourão - PSD
Divons!l' Cõrf;ef: - PTB.
Firmall Neto ·,P8lJ.
Mario Gomes - I?SD,

Santa Catarina:
At1l1o~'ontana- 1?SD.
Elias Adaime.
Leobcrto Leal -PSD,
Scrafim .Ber~so - PSD.,

Rio Grande ~o Sul:
Adillo Viana - PTB..
Cesa1.'Prieto- PTB; .
croà'cy de Ol1veil'a - PTD.
Go~Qi Ilha - PI:lD.
Hermes de Souzn,
Humberto Gobbi - PTB.
João Fico - PTB.
tíno Braun - PTB.
'Nestor Jost - P~D,
Silvio Sanson ..... PTB.

, Tarso Dutra - PSD.
. Vitor Issler - PTl3.

Acre:
José ,Gulomard -PSD~

Oscar Passos - p'1715,
Amapa:

Coaracy Nunes - PSD.
Guaporé:

Joaquim Rondol'! - PSP,
Rio Branco:

Fe!i.'t Valeis '- PTN.

O SR. PRESIDENTE,

:Rio Grande do Sul:
Clova Pe8tana - PSU,
Daniel Faraco - PSD.
Edgard Schneider - PL.
Luiz Cbmpagnoni - PRP.
Nestor Pereira - PRP.
Raul Pila - PL.

Guaporé:
Joaquim Rondon - PSP.
Votaram "Não" os Srs, Dcputad08

Amazonas: '
Antonio Maia - PSD,
AlU'eo Melo - ,PTB,
Manuel Barbudo_ - PT'E.
Pereim da Silva - PSD,

1 Riça Junior _. P'I'B,
I Pará:

\

: Armando COI'rela - PSD,
Gab1'lel Hermes - PTB,

1 João Menezes- P5D,

I, Lameira Bitencourt - PSD.
Teixeira Gueil'os- PSD.i Maranhão:

I Antonio· Dino- PSD.
Cid Carvalho -PSD,
Costa ROdrigues - PSD .

I ListerCaldas - PSD,
.1 Newton Belo - PSD,

Renato Archer - PSO,
Piaut:'

í, Chagas Rodrigues 0:-. PTB,
Hugo Nnpoleão - P8D.

l Moura Santos - PSO.
Vitorino Con'eia - PSD.

~ Cero'A:
A~olfo Gentil- PSD,
Antonio Horácio - psn.
Carlos Jereissati· - PTB.
Euclides Wicar - PSD,
Martins Rot':rig'ues - PSO.
Menezes Pimentel - PSD,
Moretra da Roclla -PR.

Rio Grande .do Norte:
DJoclécio Duarte - PSD,
Teodorico Bezerro. - PSD.

Paraíba:
Drault Ernani - PSO.
Janclui Carneiro - PSD

Pel'llaIDbuco:
AmauryPedrosa - PSD,
Armando Monteiro - PSD.
Barros Carvalho - PTB.
Pontes Vieirn. -" PSD.
Souto Maior - PTB,

Alagoas:
Mendonça Brnga - t''I'B,

Sergipe:
Airton Teles. ,

Bahia;
Alaim Melo - PI'.B,
Berbert de Oastro - PSD.
José GUimarães - PR,
Lourlndo Régis - PSD.
Nlta Costa- PTB.
Nonato Marques - PSD.
Olivell'a Brito - psn.
Vieira de Melo ;..;. PSD.

Espíl'itoSanto:
Cicel'o. Alves - PSD.

I
Jeffel'sonde Aguiar - PSD.
Na.poleã.o Fontene.lle - PSD .,

. Nelson Monteiro - PSD,
aio de Janeiro:

Aarão Steinbruch -, PTB,
Arino de MattA:l:l ..,.PSD.
Augusto de Gregório -P1...
Barcelos Feio - PSD.
OarJosPJnto- PSD.
Getúlio Moura - PSJ),
JOlé Alves - Pl'B.
Joaé· Pech'oso - PSD.
Saturnino Bral. - PBD,

Dl8trito FeC:era1:
BruzZ1 Mcnclonp - PRT.
Cardoso. de. Menezes - PSI)

Ir ' Georsea GalvAo -P'l'B.
. t.utbero Vargu - P'l'B.
, Rllbena Berardo ... PTB,

"·.l SêrStoMagalhAeI - PTB·
1

Segadas Vil!ona - PTB.
MJnu Gerais:

I Biu J'orte.s -P8D.
França Campos - PSD.
Gullhermino de·OUvetra - _
Guatavo Capanema .- nD.
DacirLimn - P'1'B. .
Jn'ael Plahe1ro - P8D.
.JoIé. Alkmin - P8D. . ..
ROlrUeira da. Gama .... Pl'JI,
OVicUo de Abreu - PSD.
~inhe!ro Chagas -' P8t'1,

Votaram "Sim" OI Sra. Deputadol:
AmazonllS:

Josué de Souza - PTB.
Pará:

Virgínia Santa Rosa - PSl",
Maranhão:

Neivo. Moreira - PSP,
Piau1:

JoséOâl1dido .,... UDN.
Milton Brandão - .PSP..

Oearfl.:
Adall Barreto - UDN,
Alfredo Ban'eira - UDN,
Armando Falcão - PSO,
Ernesto Sabaia - UDN.
Humberto Te1xeira -'- PSP
Leão Sampaio - ODN. '
Perilo Teixeira - UDN.

.Rio Grande do Norte:
Djalma Marinho - UDN.
Galvão de Medeiros - PSp,

Paraíba:
Ern::mi Sãtiro - UDN.
Ivan Bichro'a - PI..
João Orsulo ...,. UDN.
•loão Agripino - UDN.
Perell'a Dinlz - PI..
Praxet':es Pitanga - UD'!'1
Rafael Conela - UDN.

Pemambuco:
ArrUda Oámal'a - P:OO.
Oscar Carneiro - PSO.

Alagoas:
Aurélio Viana -PSD.
Eustaquio Gomes - O1.>N,
.José Afonso - UDN.
Muniz .Falcão _. PSP,
Oceano Carleial - UDN,

Sergil)e:
Armando Rollemoerg - PR
Francisco Macedo - P'l'D,
I.1.1iz Garcia - UDN.

Bahia:
Allomar .Baleeiro ;... UDN,
Luiz Viana - PL,
Manuel Novais - PRo
Otavio Mangabeira __ pt"
Vasco Filho - OON,

Espírito Santo:
Lourival de Almeida - PSl-.
Ponciano dos Sant08 ~. PRP,

Rio de Janel1'o:
Alberto Tórres :... Ut>N~,
Raimundo Pad1lha - UDN.

Distrito Federal:
Adauto Oardoso-- UON~
BenjaminFarah- .PSP.
Carlos Lacerda - UDN'.
Chagas Freitas - PSP.
Frota .~',:Ular - UDN •
LoPO Coelho ~ PSD:
Mario Martins '- .UON.
odl1on Braga - UDN.

Minas Gerais:
Af<mso .Arinos .:.. UDN.
BUac Pinto -- UDN.
Gabriel Passos - DDN,
Guilherme Machado- ODl'.
.José Bonifacl0. -:- ODN.
MagalllâesPinto -- tnDN
Mal'io Palmér!o - PTB.
Milton Campo/l- UDN,
Oscar Correia - O'DN.
Rondon Pacheco - UDN.

São Paulo:
Al'naldoCerdeirll. ;.... PSIJ.
Artur Aul1rll. .:- PSP.
BrCca Filho -- PSP.
Campos Vergal. - PSP.
Castilho Oabral· - Pm,
Ferraz EgreJa- t1DN.
Ferreira MartlM· - PSI'.,
José M1raslia - PSP.
Lula Fraocllco- PTN.
Quell'oz Filho - PDO, •
YukJshlgue Tamul'B. - PSI).

Qolãs:
Cunha· BllStos"": UDN.
Emlval Calado - UJ)N,
João d'Abreu- PaP,

:Mnto Gro.sso:
José FragelU - UDN.

Pal'anA:
Old Oampelo _. P'1'B.
Ostoja Rogusk1 .... UDN.
Pol'tuglll Tavares- 'PRo

Snnta Càtarlna:
Antonio· Carlos -- UDN.
Hel·ciUo· Deekc--· ODN.
Wnldemar Rupp - UDN,

çOcs pelo sistema de número, em que
os eleiton,'l5 deverão guardu g. no~
mesmas siglqs - PTB, P'rN, 6 nsskn
dos e:llldidn~, e ~e doze Partidos
deicrelltes" alSU111:i tlêles quase com M
1J01' diante- isto significará. a revo
gação do ül.~~otlitivo constitlLcional
~lte estatulo sufrágio UtÚversal.

51' , PresIdcmo () l!1'ande êl'2'o 1'01
'tral:~1'-se a ·céd\l1a oUcial <1Iesgar
l'flda de pl'ess!lpostosque Jhe são fun
damentais, Se estabelecesse que, no
C[150 de e~ciçóes pelo regime de pro
rOl'ci'onal1dade, o voto seria sõmente
nas l'egendas pnrtidárias, ai,pelo· me
llOS, snlvar-se-ia. a coerêncloa.;se se
~stabeJ!eee~ o voto distrital pelo sis
'temn, lXJl' exemplo, Ooutinho Caval
(~anti de o voto ser distrital e a apu
l'açi~O ser circunscricional,salvar-se-ia
ainda a coercncia. MUll, como foi pos
/'.a, fI questão, isso sig'nifícaria.. em· Ver
ünele, estahelecer-se tal. complexida
de, tal lJalbúrclla lJue. se a!astu.ria das
eleições e das urnas a mnioria doelei
'tarado brasileiro,

Sr. Presidente, quando. se pr-opôs
aqui a. emenda, com intuitos concllia
161'i05, queria dizer-se, em verdadc,
Clue, pela formu atual não Iltl poãeria,
I'\~~ mancira ~tlguma estaberecer a cédu
la oficial" atingindo oh doill t!líloS .di.
ferentes de eleiçõe:l. Hã mais, Sr.
Presidente: o número de votos anula
dos será de t~.l natureZa que- ai,
"im - poderemos adotar maneira
nova de contestar a legitimiaade dos
votos, néste Pais, Num, porG,ue votes
erl'adob; ;nui05, r>orque - é. preclso
I!e recorde - cinco, seis -sete, oito cé
thtlas ~~rão depositadas, em envelopes,
lia sumas .e, se fôrma!or o número
tie cédulas, portanto de votos, do que
vs eleitores que assinaram os nomes
na 1ista.tetem:o,~ a 1nco!llcidência
((os votos: votos amais elo que votan
.'ties votaIltes a mais cio que votos,
Cazos, portanto, de nUlidade!

Assim, Sl', Presidente, por esta e
ilutrns normas se NtabelecBl'áaquilo
Cjue já se disse a onipo;ência contra a
tjual nada :se. poc1:erâ fazer, agora
ugl'avada ta:nMm com os votos. para
peputadosaall metla~ eleitorais, que
:m'ão, por via de fraude, o qUe qui-'
:;;erem e de~idira.\I Itll e!l~ições, AI,
gim, atraVés de tôdas as fraudes, das
r.nallifestações m~ c:onstantes de blU'
la nas eleições, adotaremos um siste
r.na que la. fazer duvidas de muito
•ü, legitimidade dos votos neste
Pais.

Eis as razões ])'elas qual nos ma
ll1restarno!lcontrâ.rlamente à adocão
à:l emenda, E alndl1hâ outras maio
l'C'S que só postel'iol':nente, com mais
vagar,· estabelecendo os pressupostos,
os principios, as CaU5:l.'l, aas quais a
cédula oficiaJ ss!ia.. o efeito, poderla_
mos, com mais vagru.', não às veaperas
de uma elulçao, quando· já. estamos
:práticamenbe no perIodo· eleItoral,
;trCal' com a l'esponsab1lldade de ado
tnl'. essa 11'lOVação nociva ao 51ste
11'Ht eleitoral do país,

Conclamo, portanto, 51' .Pl:esíden
'te, a Câmal'a para que l'ejeite n emen...
!1t1. em caUsa. (Muito bem: muito
bem. Pct!mas).

.0 SR. PRESIDENTE:
A votação é nominal, conforme ~~..

fluel'imento aprovado. .

Vai-se proceder à-chruünda no..
minal.

Os Senhores Deputados· .ue vota
l'cm a favor do. emenda,' responderl1o
"Sim" eos que votarem contra rel
ponderão "Nll.ou •

O SR. JOS. Gl1IMAUE8:
(4,0 Secret4r1o) - procede à cha-

mada' nominal. .

O SR. PRESIDJ:HTE:
ncsoonderalU à chamada nummal e

votal'am .202 . Senhore.sDeputados,
~cndo 85 "S1ln" e 117 "Nlou.

Está. rejeitada a. emenda ,7'1 .
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Esp1r1to Santo:
Low'!',al' de. Almeida - pSP.

Rl0 de Janel1'o:·
Car,os Pinto - PSD.
Getúlio Motll'a .,.. 1'::30.
Jose Alves - PTB.
RaintUnClo .PaCl.ilna - UDN.,
~atutrnlno .Bnlga - FSD. '

Distrito Federal:
Aaauto cardoso - UDN.
Cal'doso de Menezes .... PSD.
üeorges Gal\'Ílo- p'rEs.
Rubens Berarào - PTB.
::3érlM Maga1hães - PTB.
Segadas Viana - p'rB.

.Minas Gerais:
Boas ll'ortes - psn.
França Campos - PSO.
Guilhermino c;.eOliveira - PS!).·
ILaclr Lima - PTB. '
Jose Alkmin - psn.
NogueIra ela Gama - PTB
Ovidioc!e Abreu - PSD.
StarJ1ng Soares - PSI1.
Ultimo de Carvalho - pm.
Uriel AlVlJl1 - PSD.

São Paulo:
Alberto Ândal6.
Batista. Roamos - PTB.
Campos vel'gal - PSP..
ClI,,'3tllho Cabral - PT~~
Horácio La.fer - fSD..j
.Mario Eugenio ~ P50.
Pacheco Chaves - PSD.

Paraná:
Benjamin Mourão - PSl).
Oi<1 Campelo -PTB.
Dlvonsir COrtes - PTB •.
Pirman Neto - PSO.
Mario Gomes - .PSO

santa catarina:
Antonio Carlos - UI)N.
Ati1io Fontana - PSU. ,
Berci1io Deeke - tmN.
I.eoberto ~eal - fSD.
Beraflm 'Beí'taso - PSD~"

Roia Grande do SUl:
Adl110 -Viana - PTB.
Ce.sar Prieto - PTB.'
C1'Oacy de Oliveira - P'l'B.
Pernando Perrari ...... PTJJ. 
Oodor Ilha - PSD·. .
Bumberto Goblll- P'l'lI.
Joio Fico - PTB.
Lino Braun -PTS.
Nestor Jost - pen.
8lMo Sanson ...:. PTB.
Tarso Dutra - PSJ).
V1tor tsaler- PTB.

Amapl\:
Coaracy NUllell - PSD.

Rio Branco:
PeUx. Valoill -PTN. .., ~
Votaram "Nlo" os Sra. Deputal~

Amazonas;
Aurco Melo - PTB.
Josué de Souza -- ~.
Manuel Barbuda - PTB.

Pará: .
Lameira Blttencourt - PW.
Vlrgln10 SantaRoaa - PaP.

MaranhAo: . .
Anto!lio Dino -PSD.
1J8ter Caldas - PSD, 
NeivaMorelra - PSP.

Plau1:
loaé Cândico - t1DN.
Mllton .Brand40· - PSP.
Moura Santos - PSO.
VitQrino Correia -- PSD.

Ceará:
Ilrnellw Saboia - UDN.
Humberto'l'elxe1]'a - IISP.

Rio Grande do Norte' .
Dloclecio .Duarte - lISD. ,.,'
D1alma Marinho - tmN.
aalvAo ele Medeiros - PSP.

Paraíba:
DrauJt Ernanl -'PSD.
Ernanl Sátiro..,; UDN.
Jandui Carneiro - PSD,

. JoAo' Ursulo - UDN.
JoAo Agripino - COR.
Rafael Correia - UDN.

Alagoas:
Aurello Viana - PSB.

,- Eustactulo Gomes - UON.
José Afonso - UDN.

I. Oceano Cal'lelal - VDN•

I Sergipe:·
Armando Rollemberg - PA.

cede o argumento do nobl'e reprc
sentante do Ceará de que êsse pro
ce~o afs,..stará das urnas parte do
eleitorado, Nos palses queCJ aaor,al11
verificcu-se, à evidência, que mClitll'J
as senhoras· da alta SOCiL'COel: sr.,n·
tem-se bem em, após cumprfr~ll o
devel' civ1codo voto, declarar de pü
bll~o que IIlcabaram~e cumprir êsse
dever.

Estou certo de que, por r.ostas ll~·

zôe.s, a. Câmara rejeitará o destaque
do· nobre Deputado Martins Roodri-,
j;ues. (lI!uito bem).

(Selada cOlll çr$ '7,50).

OH senhQresque aprovam a.. emen·
de. nO 4( queiram ficar como estão.
(Pausa) •

Rejeitada.
O SR. MARTINS RODRIGUES:
(Pela ordem) requer verificação da

votação. .'
~Jlartarnento NacIonal da lndus·
peço que se levantem os 'senhore~

Deputados que apoiam a. verificação.
(PaUE'3) •

Estão concedida.
Vai-se proceder à. vE!'l'iflcaçAo.
Procedendo-se â ver: flcnçl! ') por

bancadas, reconhece-se terem votado
a favor 5 I31's.Deputad%e contra 91l
total 14, com o Sr. presidente 14'5.

O SI\. PllES1DE~TE:

Nlo há nl1merO. .Vai·.e procede!'.,
::hatrlada e consequente .votaçAo no
DUnal.

Oa Senhores. J)eputadoa que vota.,
rem a favor da emencla,rtlponderàt
"S1m" e 011 que votarem· contra. ru·
ponc.!er~ "Não".

O SI\. lOS. 'UIKAR1E8:
(4.0 SecretArio) -procede" cha·

mada nomlnaJ.-
O SI\. PRESIDElf'.:

Rellponderam • chamadanommaI •
votaram 182 sr.. Deputados, lenlto 1111
"S!m'(..,e 92."NAo"•.

_tio reje1tada a emenda n, D 42.
Votaram "Sim" OI Sr8. IJeplltac1..",.

I.mazonaa:
Antonio 'Maia ... PSt).
PereIra daSUva- PSD.
B1ça JUD10r - PTB.

11m: .
Armando Correla- PSD.
.:rolo )lenezel - PaD. .'
Lame1ra BittencoÚ1't - fSD.
'1'eiXelraGueil'CN!·... pa]).

l4aranhlo:
Coata· RcIdrisuel -- PSD.
Newton Belo- PSD.

Piaui: .
Huso Napolelo _. PSD.

CearA:
Adail BlUTeto. ~ t1DN.
AdoUo Gentil - PSD.
AlfreewBarre1ra.- UD••
Antonlo BoBeio - peD.
Carlos Jereill8atl - PTB.
Leio. Sampaio -. UDR,
Mart1ns ~(\rilUel - PSD.

Paraiba: .
Ivan BJ.cbara - Pl..
Perelta .DID11 -PL.
Praxec:e.s Pitanaa - 01)19,

Pernambuoc:
AmaU17. Pel1l'osa - peD,
Armando Monteiro - PSD;
Barros Carvalho -PTB.
Diaa Lina - UDN.
Ollcar Carneiro - PSD
SOuto Maior - PTB.

sergipe:
Pranc1Sco Macedo - P'l'S.

Bahll1: .
Ala1ln Melo - PTB.
AL10mar Baleeiro - UDN.
Berbert cle Castro - PSD.
Lau.rlndo. RégiB - PSD
Luiz Viana ... PI..
Manuel Novais - PRo
NUa Costa - PTB.
Nonat<l Marques - FSD.
Otávio Mangabeira - PI..
Viel1'a de Melo - PSD.

çãoao émprêgo dêsse proc~sso, que
visa impedir à. duplicidade de vo~os

nc.-s eleições.
Em primeiro lugar. o preceito tor

nou-se inútil, Em face das ..utras diS
posições do próprio substitutivo, q:lC
nãJ permitem 1<10 eleitor votar duas
vêzes, quando <I vincula à. prop.r,a
31Jção eleJtol'al. Esta a maior. provi
.1êllc:a que procuraevltar a votaçflo
eln c1uplicr.,ta, as:iln como ti vDta,~llu
eu' segunda via. cril:lndo, portanto,
maiol'es dificuldades.

Em sE'gundo lUgar, a disposição tio
art. 37, obrigando o eleitol', ao vo
"a~, a mergulhar o dedo mínimo,. cu
outro se êste não estiver em ':lond:
ções de sofrer tal processo, em. tinta
,nllelével; não alcança os JeuS ooje
Uvas. Ninguém negE:1'á. que, a:sim
como eX~Bte uma tinta ca.paz de sO
mente desaparecer do dedo após 12
horas, também pede haver Pl'OCCtSO
lulmico que desfaça quase imediata,
mente aimpl'E'Ssão deixnela. por "ssa
tinta,. po;:tantoj o processo não a·I-
:anl;11ria, neste partcular. os~eUl! ct\··
jetivos. Além disso, êle dá lu~ar àS
maiores burla$. o.fasta o eLeitr.l·ado
menos expedido, menos .ágil, menos
decidido. do pleito, com ·rEoccio de su
jar a mão. Finalmente, essa. êispo
s'ção permite que cahos e1eltol'(l·l.; ar
dUosos convençam eletores blsonhos
de que pa.ra. votar dever esta com o
dedo mínimo sujo de tinta e. o.ssim,
vio sacrificar grande parte cio elei·
torado. '

Diante 'desta conslderaç6es, .Senhor
Presidente, parece..me que .RI 1l1'u·
cesso, adOtado em POUCOJ llatses elo
~undo, 'nlo a.Icillnça os seus I/)jetl·
vos, nlo ·tem maior finalidades e nlo
~eve,pois, ser adotado entre nÓ/l como
uma experiência a mala numa elelç!\o
de grande relho como a que se VlU
llrollell8al' em outubro pr6x1mo.

Estas as raz6e8 pelaJ q\ll1l8 propo
nho a aupres8!\0 do art.· 3'1 e pari
grafos que regu!am o 1)1'Ocessi)· CI
tado de· identlfi:açAo do eleitor de·
pois de· haver votado. C..,.Iutf.o bsm;
multo bem). .

(, SR, OLIVEIRA. BRITO:
(Part.J encaminhar ti flOttwãO) (Não

ft>j re»t8to "elo crt.Jtlor). Sr. Prep!.
der.h', êste dispositivo. cUJa .sUp'res
~o se pretende,é de autorIa· dI) Ilus·
tre Senâdor LúClo BittencOtlrt. O no
bre Deputado Martins Rodt'igues 810
Impugnar maia ê8ae processo, ma18
éSlle meio de evitar a ,fraude, arguiu
contra êle três orc1ena de considera
ç15e1. A primeira é a cle que (I pro..
jetojá adotou mec1ídaa para evitar a ;
frsoude, 8obretudo quabtó à pOSEiblli- .
dade de o eleitor votar duas ,·êzes.
Realmente, a vinculaçãço do eleitor
to sua seçlo eleitoral,nAl.> se permi
tindo, como nas ele1çlles .anterlo1'etl
o voto em separado, foi medida mo..
raUzadora, capaz de impedir, pelo
menoa em '10% dos caBOS, "oteo elel..
tor duae ,vêzeI.

Entretanto, 81'. Presidente, mesmo
com a. vinculaç40 do .leitor ... IUl .e..
eio eleitoral, mesmo cfepola de ado
fada a fotogratia no 1ftul<3mesmo
depois. de·. estipulada a fOlha indl\'l
dual de votação, nlnRuém pode. eVJ·
tar, a nio ser por êJte processo, que'
o eleitor .! inscreva nas cldadea \'1·
zlnhas e. 8OJ:lretudo, tambémnl,. Es·
tados limítrotes, e vote na me.."D1R elei·
ção -duas e mais vêzes.. Mesmo Mil
grandes cldl3des, como hoje. ocorrI',
oel~tor é 1n~JUido em mal! de uma
tona eleitoral e, vinculado à sua se
ção, êJe votarA D18i!: de ,nn'to. vei.
; P-?rta~to, Sr, presidente,. me

d'ida proposta pelO Stna.inr LüciO
Blttencourt, além .de realmente mo..
rallzadom, 6.1'1 ,'nlco melopC'1o 'ne
nos dos inCi,cados até agora. para·
evitar que um eleitor vete em vá.rins
seçOes.' Esta raz§.o pOr a1 s6 seria
suflc!ente pl!.·raCJueA r.',r:'''': 1 reJei·
tasse ra emenda do Deputadn Ma,rtlns
RodrIgues,. porque a provldênch In
dicaclapor nquêle l1ustl'~ sennc!or é,
como declarei, um elemento· morali
zador dos pleitos eleitorais. Não pro-,. .

târl0 que C.:lmparecer, ou pelo p:06prio
juiz ou pessoa que êle designar plU'U
&se fim, acompanhando-a os !iscais
que o de~ej!lrem".

C SR. MARTIrtSRODRlGUES:
Sr. Preslàmte. p.eço li. palavra.
O SR, PRESIDENTE:

Tem a palavra o nobre Deputa.do.
O SR. MARTINS RODRIGUES:
(ParaencaminlLar a votacão) (Não

foi revi,çto 1Je1o orador) - Sr, Presi.
de'nte, Sl'S. DeTlutados, d-ese.1o escla
~cer, resumindo mir.ha,s considera
ções, cme a Emenda n,o 2p,ern1y.l"11.
figuratldo com parecer e<lntrâr!o da
COrnl~~1í,o MI.-ta de .<:!e"!\d,,1'I',c; e'l",~n"

ttados, mereceu, t01avla, sua a"rova
ção, visto com'~. ao d-~ll"~r!lt' l\ res
peito da Emendll n,o 45. do Sr, Dgl1tl
tadoJoáo Mac1'\a.llo, Q\lP, Vl"'!,'lVa as·
sunt(l Idl!ntico. a c:l''luLa C,"""i~'J':'" 1I~ ••
ta adotou, na sub-emenda I\nr esen·
ta~'~, 'f'~'!gra1mente, o texto dn Emen·
da tI,o 29.

As.slJ'll, l:>edlrla R V. EXI1. llue, ou
'91do o nobre relator daComl9!!l\O
Mista. d~,~I'''' f'ooeferêncll\ li, vot.qr.1l11 r1~

Emenda. n,o 29,J)ot~. 1'0,,10""''' ~","
:reci hállOUcO. 1\ subemenda. da Co·
mlssfll J1'II~a'" lclll.. ~''''', ""1 , ..... t~..
mOB, à F.menda ",0 '9. S6 lXIr e,ml.
voco, 1'Ol":anto. fl"11ra ~!a em..""q
eomo tendo receb1doparecer contrá
rio.

Era o (!Ue .desef~va esr.larecer, se
Ilhar Pre;!llden·e.(~'t'1fo bem).

1 O SR. ULISSES· QUIMARlES:
. (Para tmca"".fnhtlr tt tlota,.",,) (MA"
.101 revistn 1Jetn nrncll'lf'l - Fll'. P!'P~I.

den~•.a Emenda tlD '.& tl'l'lUlfe nA·"
,O .-uh'tf:lt:tltl ",", I"I"."."~~IJ" ma!.. tll! ",...
J:lOI JlO,,! m"",mos-t"rritOl, coNJtante
220 Profeta n,o 4.8B"

Ao examIna" .1\ Emenda Joft(l Mil
thedo. cACllml~.IIt1 re·-.1Vl'lt Il""'e~"·
tar uma Sllhe.",,,,,,da. jll"l,;h'1l!1I "''''l1'''
·Clue. a ~1t.1\ I'!a ma:l'érll1, dls"~ (l

Pro4e+o n_o ~.M'.tluet' ""21"" "".. li
IUbemendq, of.....,.ldll ~1a· t".o""'od,,
e a ~"""I\ n.o 'A, "" fl""I." ..,,~.. ",."...
tado M'prifns a",dTlIl'1'e&. dtS1:l6em M.
h a mesma -matérla, 210& me~os
têrm",.

NIo hA, DOIa. .ctltiellld.ade. ab.'V'Ju·
tamente rtefl"tlma, em a"rovar "
Emenda n.O 29.' me.!mnnoratrenl$/)
eatg~\'l'IOS. af. M'lt,rl'l'1!ttM'ldl\ t) l>ilfl".
cer da~~ ~ etnenda do I)eputadoJol~
)&Af!hl\do. .
. Nellta· conformIdade, m,lln1feGtll'l'lfl_
111'1 fll.vor"velmf'l'lt<! ll. Emend!\ n.O 'li.
ficando nrefudlcadl\ a '1'''''''''el''II'lq
anrel!l'nt"'da ll. etn"""" .Toll" Me""'''''''.-,=) ~.. 40 mesm!sslmo teor.· (Mufto

" O BR. PRESIDENTE:
. Em votação t\ emenda.· n.O 28, com
parecer fa-vor4veJ.
: oa senhorl.'s oLte Clorovam .queiram
I1car como estio (Pausa). .

Aprovada.
Votaç!o da emendan.n 42.
A-l 'art. 37 e §IV e 2,°.
Suprlmam·se.

«) SR, MARTINS 1l0D!UGUIlS:
'8enhorpresldente, nE'ÇO a palavra.
; O SR. PRESJDERT!: '
em .1\ ps.~avrao nobre Deputado.
O SR. MARTINS RODIUQUES:
(Para encaminhar Iltlota<:!7o) <NiíO

IOf .retlísto ",elo oradorl. Sr. Pre~l..
dente, na Emenda· n.O 42 viso auuri..
ml~ o art. 37e tlarágrn!os do Su.lls·
.t1tuUvo, que passo a ler: .

"Depositado o voto na urna. o
eleitor, logo em. segUida, Intro·
duzirá o dpdo mínimo da mão es
querda em um recipiente que C/,Jn..
tenha tinta fOl'necldapelo Trl.
bunal silperiorEleitof/lll oU pelo

. " TrilJunal Regional Eleitora,l ... "

..Seguem-se outras providêncinsais~
Clplinadaa nos parágrafos, em rela..
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(Para encn.mfn7l."r n. ,,0#41'''0)
(""fin fof ref)f.~to II1pTn ora~or) F:r. '!t..~
~Idl'nte.aopxamlnar a l'~ent'''\ 'T8. !\
('ll'\ml.~§" Ml.tlt ntl!nl)\1 "".. s"" re·
1.l'lll!f\o JleIo flltn O" fi'! referir da ao
art.. ~ ° rlol;1'b~·I·lItl'·o.

VerWra-se. p..tretanto "tlehOllVe,
eOll"D: hem'l'econhe~e " a"tn,. da nr"
"'Ofllçfto, um en!!,ano por parte de S.
~a.

A emenda. (li." res"neltOI14'\ art. 4n
~o l'lub8tlt,1tl"o l'ue t."a+a "n 1l1'S+n_
mentllnl'la"tlr de1!? dejane~ro do
ano vl"c!ollro.

A ~m'ssA.(). no s"hs+lt.l,tlvo, a~(I

"toll n nrlnllí,.,l" mo-all"~dnr de exl"l"
a tlresenr.'l rlo p'.l+or.. C111Q"n(l ~" 1'e
r.l"bl!T'E'"t'l ·d" fít·nlo,. o 1I'ft(),. dQve1'la,
n~e~fl~rlame"te.rom",,,,,p.~era'\ oar-. :
tl....'n l"P"nnfl-l"'ar ot(t"h. I
,Q"antl'l fn' ,'otHlrt p.~+n rli<;T'lI'~I"~Oi
'\\ndlt n§'1 havia fllMO al'lTovM" ll.
"l"1l'n rl l\cle oue rc~tlltn" /'I.art. An.
l=!.flA.lm""t·e.o· .('1,pn Cnml~,s~," (1111s
evitar foi 'qne o eleitor. ficasse' obr!ga-

o SR. PRl::SlDENTE:
Há Ilôbre a Mesa Ol> seguintes

REQUERIMENTOS .
• Requerlme11to de dc~Laque .

Sr. Presldente~
Na forma reglmentaJ,requeiro des

ta~ue das, t:mendas n. 62e 63. ele
mlnhaautOl'la,apre.scl1tada a\!. Subs
tltutlvoda. Comissão Mista da Re
forma Eleltoull (Projetun. 4.601-54).

Em 27-6·55. - Pereira àa Silva.

•

../'

Sr. fl'eslden.J;e, peço a pa~avra.
O SR. OLIVEIRA BRITO:

§ 3.° - 81) indeferido o pedido, e
não havendo recito, ~€.ráinut lIzada,
pelo car~órlo, a "fôlha ,1ndiv:d'lal de
vot(l.çr~O" com a assinatura do .reque
rente" .

§ 4 o - 'As certIdões do 1'eg:strJ d~

nas~lmento f~ito fo:'a f..o prazo lela',
na conformi:':ade da legisl~ção vlgent~

só temvalôl'; para :fins eleitorais,
como prova de I::ade após um ano
da data do m.esmo registro.

O SR. :!:RNANI SATIRO:

do a comparecer a cartório mais di
uma vez.

A emenda do D~putado Frnanl Sá
tiro ex'ge· O comnar2cimentona o~a·
sião em que o leitor tiver de, ao. mes
mo temoo. 1Jr·~ee~c:h21' seu r~;'llPrl
mento de jns~r:ção e e:usinar 11 ~"'~'111r

Meu pare~er. ecmn 1'eht1rdo a:·t.
Individual da ,·otacÍ'o.
d,O, é favo:·ável. à p1'o~os'eã') do "(lI,,·S
Denutado, exe1etoCJ.uan··o po§ 4.°.
pol:C!ueé. a meu ver, jn'u"frlico '· ..... 110
ve;.: ql.le l'~strln"'e a vallrllld~ elll ('8';'
t!d~o de id~d2 feIta n",~ têr,,",oq "'-~s

cr!to~ pela Jp' oue 1'O ."'1l11'\ a mqtp,.·ll.
Se a certidão de ida"'e, me~I11". nl)

Tem n palavra O· n~bre Deputado. re!"lstrl'l feit" me.se,'l ap:'),<('o "'1'37,"1 'e-

O S·R. ERNAN'I' ·SATIRO'. j gal, !s,to é. de'Uc'.s dn.q l~cjlas ~P", .. j.,.
: tes a'l n9..~~lnl"'l1h ,,~1.e l"'~"(\' todnq ."5

(Para encaminhar a votação) _ atos d<t vld~ civil.' não "1"" COIl"'" "';l)
" .' t l' d) l:l valer tambem TO,ara n I'°':'vl"'..... 1"",'+0_

(Nuo joirevls o pe o ora .or . - ",r. ~al. Se a lei não p~t/i bop. B'! a r.p('.
Presidente, est~ e:nenda na') tevp P~-~'dão de Id~de n'l1tldq p../í,q' o TO"'~"'Ct
reee~ da Cem ss!<o. ve;lfiCa-S! co do reO'lstro é mOf'''o r'{,g fl'~""p., p"-;;o
avul.o que falta o tlare.er. ",orjf'''l1lemo~ Jl 1"1 elo 'l'l'''''Rtrn "111'11-

O SR. PRESIDENTE.- ~. Exa. M.Mq'l rest.l'lnO'fr o v~l"rT1!,l'\,,,.,'te
~odet'.á I~et'. a. pá~~a' ~.~, m/in., o pa- da certIdão di>, idAde l'!\"q, O'l ..f"ltos
recer. Pe a 1'e.l.!ç...o. elelUl1'91s. A. D'I,ouv.cr. p. 1"'lll'f~'l'IO.:

O SR. EFNANI SATIRO - Sr. Ass!m. Sr. Pre~'A"nte 1\ nar"""" 6
Pl."es~dente, V. Exa. te mraz§.o: ~tá ~llV().l'/iv"'l It. eTl".o'l'l~"1 •. p.~,."to qua.ut()
n
t
um caminho que eu não tinha V.S· '\0 artll?;O 4.. (Multo bpm)
o,
Na própria Comlssáo, porém o Depu O SR ERNAIU SA.Tlao:

,tado .Oliveira Brito, relator dessa SI' Presidente peço a palavra p't.'
parte, concordou em que houve real- ordem ' '. ':.:.
'menteêsse eql1ivoco: não tinhamos I '. .'.c·
, O problema é o seguinte. ror en- OSR.PRESID,ERTE: '
gano , essa emenda foi dad'l. como . .' . . . l...·
substitutiva do art •. 1.° do substltut- Tem a palavra o nobre DePU~~~ ..
tlvo. Qer dizer, o proces·o de alls- O SR. ERRARr S!TIRO:
tatnent? eleltoo:al previsto noa1't. 1.°. . I

do sl\l)stltututlvo é o vllle"te. Isto é (Paro. ·umo. "U"Rtlll) de nrd"'",,' Mio
o. alistamento d,e que cu'da alegls- 'o'rP.tliBtn .""7,, flrnallf') .Sr. Pr,,·I.....n~
la;ão em vil/:or. Esta. emenda, pc- t.e, Sr8. den' lt.alfl'l,CI. dIante dllll t4~
rémde n.o 76, trat!'l do olls·am-nto t!ln nareC!t',. do rplRt.n'l'. ~ COnin Rnl'l
orevlsto no SUNI~itutlvo. vaI,! .dl"er 'llelr:a narte 'fi! reve,t... (!Q TI""""''' ~e
do alIstamento futuro, feito d: a-ar- levAneta.re!1uel"n" V. 'RIt.' ,l11e facll.
do com as f6Iha's1nMv!duaIB davo- , vot.I"·lo 8t\1'lQradIlTYI"Tte. '.t.","'. M
t I AR I t 'd n~o "'BnIlslt1vl't1 (IM o • 3., em """,,,,'!,,,(t
ar, o.....s m, SP. esa emen a . "1P.'sr e· "eMls '0 • 4 110" T1P"q' de

f6r aorovada. nós teremo9 re"1llod' flcÍlr ";'e'ud'''Qda mQ..i!"," de taml
o allstame1'lto de ae6rdo com oc: d's- 'lhA. r"'''vAnr.I.. · (".'H,,' bem)
nosltivos. da n~va lei., 1l"1<'arA, ent.~o, O. SR'.- P-Rri:tT1)~.- T.ut.'"'lt,
êssp allstamen o re'r' ado pelo. ~ - mas o R.ecrlment" n"n'''ptern'l,,,,,,,t-.
l)oa.ItlvOl da lei an t'l.'ior. laso s.rla ment4\ nulO!!e. Te(ltl"'''a. . a Vnt,Il"'O
contasenw.'l. E. ~a'l mlnba.CI c"nv""...as "arcela"ti dll"llnt." a f ....e "1\ vn......O•.
com (\ Ilustre re ator. D~'P"tad,., tr ta· 'nre.'I de inlcladá esta, é posl{~I~
ses OulmerAes. bel'! como com lt t)pnol,lI. nlln. - '
Deputado Oliveira. Brito"C\uetam- O f:l'l.1!lIf"TIl'(I IU'l"I'n -f1l'n"'l!11":
bém seen~arrell'ou dosaa ))arte, l'e"" 1:»re"l'If!nte, data ."Rni4. . trllta-lIf! 'de'·
lOtaram, Sr. Exas. ~ ('()nelu~lo do oue, matAria nova .& n.n l'le IIl'rI.. "'''''1!1~li
e~et!vamente.anenas nor etllOtont! e~'" IlUml\' oue (\ na'\'''ce\' dq, CGl'l'!lCllI\ nu.
em'''nda tlnhasld"dada CODlO ~'~"'ltl· dM'le lIer -f,Qvor4""1 em llArte ,. ~1ft.
tutivo d(l art. 1.° quando. ê a41tlva "arte p.ontr4"'0. t. t1n..tA"to. ".."M~&·
do art. 40. . 1'\ovt\. de mndn ouene"IrlA R-V.1!!ic-'

Assism. aprovadll como adltlv". 10C''' 'lelêncll1 al!pl.""e Õ meurequerlm~-.
em SeltUlrlll. 90 art. 40. "ue tl'ato da tI) nl'sse ·B..nt.I"". ..' -
f6lha lJ'dtvldual clevotar.io. Isto" da- O SR.. pQ.ESID1!l1'IT't'E - 'll:m .. fll~
(luele RJ!stamento l'm /'lU" o el·'~o" é (11) R.egtmpl'lt(\ - re1\lto - n~o ê "'«'
(~ent.'fl"llel" rom tot""'t'ntin, '","r"s· "Ivel. 'l'ratll·llP "p a,!lQ1,ntll "".. de1lla
!'l§O d!l!'Jt~l etc, "roc's"mr' 1'e""'a" t.er II:ldo.exnmlnAI!I'· or"vlqm."t~ 'P.I0l'"
i!'l~,oo11e ff\1 i"~ltulrin 1'10 IIrt 40. 'Il1 a V. EX.' e ,.,eJo \'elollt.t\'l'. ft!as "a" 1lll'l'"S
eBfll1 mat.êrl... ,6noAp"A~er "e",,'~AI\ uo mom!lntn dll. vnt..."II0. Na" "n~
com a"""v9p.fl" d'l e",en"A 'TR• '1l'r~m abrir J)rp.c....entp. 'l'ndll'VllI. cnm" d"~'
fl.q consirlAf'R""oll nUI! 01'P"'A f:..q"er à !)/Se o Rl'll1mentll "11e.nest... ,,"'n.. CIll-
Casa - (Mtt:to bem' muHo bem) • mente sp,.,. TI"""'lt.'Aa A. vnt.A"§1'\ ""t'-.

, !leIA ri!! , BI" So11r.'t-l'I!" dU1'""t,p' A "te.
O SR, OLIVErRABRrTO: ~l1l1.s~O. S91vnouRndn ~ "Tenl1p.r'",..."ta,

'lIr de IInt."1'IA dn 'I'elAt.n,. nU .ef'Im .I
-UA. ll,"l1'etl~T\elll. lIP o ,.p,,,t.ot', "" e+.I .
')rpspntl". I'ntlrn-AAt' eom" ,. ,,~ti.

mpnt.n de". ~. 'eu n "r1"l1t1rl"' •.~:r
nSR...OT,~' 1=t~.I'J't"I -'Jt;ll'_

'.ttal'!entl!. EI\'. ~~I~fl!"t,e. N"QQ" .CI"'l_
tido " (! meuvnt.o. ou "..Ia, tllvl'~4';et
"emendll. elloetl'l o 11'1't.'''''' 4. 0. J'JORO
P.!tou Intpl"l'I.m.ctlte dep"A,."." M1\\ 'o
renuP"'menf:o "" ""....... Del'"t9"n. .

O SR. p~.'1l!c::m~'N'1"Il1 _ 0,'1 p..~",,_
t'p.stlUe a"'1'ova", A ,,,n,,,,AR. M "Rr.te
flue tem 1)arecP"'Avorhp1 Mnservem..
se como Re acham. <Pausa, ..

Anrovllda. '
Jl'rn .vota"a~ a "a.rte com par~

c{l1\trá,.,o. (Pausa)
RejeItada. .
O SR. PRESIDENTE:

HI1 sO~rp' 11 m""ll n .llp.'!'t\lnt.
REQUF.RIMENTO

Sr. Presidente: .
Requeiro desta,Nue l!a emenda' nd

mero 101'; de,l\lItorlado De"utado
Brllzzl d,e Mendonçn.'llue pede supres
são dos H 1, 2 .1\ 3 do art. 18.

Luiz Garcia - UDN.
Bahia:

Alolslo. ete Castro - P6D.
José GlÚmarães - PH..
Oliveira .Brito - PSO .•
Vasco Filho - UDN.

EspiritoSanto:
Cicero Alves - PSD.
Jefferson de Aguiar - PSD
Napoleão Fcntenelle - E'l::ln.
Nelson Monteiro - PS11. I

Ponciano dos Sanlos ~t'n.p"
Rio de Janeiro:

Aarão Steinbruch - PTR.
Alberto Tôrres - UDN. REQUERIMENTO DE D~STAQUE

Arino (\e Mattos - Ps.!J. Sr. Presidente.
Augústo de Gregório ··PTD. Na forma. regimentlll, requeiro des-
Barcelos Feio - PSD. . t: .lue da. t:menda h. 64, de ,minha
Jonas Bah!ense - PTB. I autoria, Q.presentaC1tl. ao Substitutivo

D!strlto Federal: '.d.r, coml.ssão Mls.t.a da Ref\!.rmaEleIR

Benjamin Farah - PSP. toral (Projeto n. 4.601-B-54).
Bruzzi Mendonça - PRT. Em 27-6-55 __ Pereira da Silva.
Chagas Freitas -- PSP. O SR. PR...·SID:ENT'E'.
Plota A~ular - UDN. I &A

Odllon Braga:'" UDN. Em vc>tação a emenda n.O 62.
Minas GeraIs: I Os .Srs. que aprovam queiram tlcal'

Afonso Arinos - t10!f. . como estão (l'ausa) •
:BUac Pinto - lJD~. i Rejeitada.
Gabriel Passos - UDN. I Emvotaçã\! agora a emenda n.o 63.
=ta:n?t~~~:~auDri.SI)· lo SR. PEREIRA DA SILVA:
%dagalhães Pinto - UIlN. j Sl' P1'esident~, peÇo a palavra pela
%darlo .Palmérlo - PTB. lorde:.1. .
%dllton Cameos - UDN.
O~car Correia - UDN. .: ,O SR. PRESID,ENTE:

. J111nioRlbelro -PSD. i Ten. o. palavra o nobre ""'-'utado..:Rondon Par.heco - lJDN. '-'1'

Slo Paulo: O SR•.PEREIRA DA SILVA:
Artur AUQoá - PSP. (Para. e'ncaminharo.1Iotcçtlo) _
Dagoberto Sales - psn. (N40 lo' revistu pelo orador) _ Se-
Ferraz Egreja -UDN. nhor Presidente. pedi destaque das
Ferreira Martins - PSP. emendas~63 t 114, de minha autoria.
.'José Miraglla - PSP. A t re 1nto erlfiquel ue' .. eAnldas Oa.rdollo _ PTB., o en r~r ~ .e , v q'
.... u a primeira J6havla sido votada.

:QuelrozF1lho - PDO. Quero retira!' as duas restantes, por.
.Banlerl Mazzll11 - PSD. to Ido ..tnisses OulmArAes -,PSD. qae ea u eunvenc \le que a ma-
yu..'....I...'e. Tamura _ p..... térla PClderA ser tratada. quando ti-

"'O" ..~ <ai vermos de votar a reforma serai da
Goi4B: - leleleitora1 <Muito bem).

~:~~t~~~~ ::P~N" O 8R.PRESIDENTE:
Emlval Calado - UDN. t1l'Onseca e Silva _ PRD. Deferido o. pedido de re irada do
João d'Abreu _ PSP. deataquedaa emendaa83 e 84.
Taelano ~e Melo -PaD. O 8R. PRESIDB.TE:

Mato Grosso: . ,. .
José FragelU. _ UDN. Há sobre a mesa (l BeSu1nte:
Wllson Fadul ...: PTB. RIlQUERIj!rUlNTO

Para.nli:
OstoJa Ro,;uski - UDN. Sr.' Presidente.
Portuj:Cal Tavares _ PRo Requeiro destaque para a emenda

Santa Catarlnll~ n.O 76, de minha .autoria. O av\U80
EUa.lI AdaIDle.' não .contéD1 pal'e::er a respeitJ, mas
W ld .", UDN também não' es~' incluida entre ali

11 e11'lllr ....upo -. aprov.adas,·e·a opinião .do Rela.tor,.naRio Grende do Sul:
Clovis Pestana _. pm. 'COmissão, proferido .ora1ment~, f6ra
Daniel. Faraco -' PSD.' contrário a ela. A· emenda. deverá·
EdP.'ard Sr.h""!der _ PL. ser aditiva ao art. 40 e não su..stitu-
Hermes de Souza. tiva de> art. 1.°, como saiu por enga-
Luiz comoagn(lnt - PRP. nos.s • em 27 de junho de 1955.
Nestor Jost - PSD. Ernani Sátiro.
Raul Pila - PL.
Tarso Dutra - PSD. O SR. PRESIDENTE:

Acre:Emvotação a emenda n ° 76.
José Gulomard - FSD. Sutstltua-o!le o artgo .1.0 paio se-
Oacar Passos - PTB. .gulnte: . _

OU/lOoré: Art. 1.° - Para allatar-se deverA o
Joaquim Rondon - PSP. requerente, de próp,rio punho, preen

cher em cartório, na presença do es·
O SR PRESIDENTE: cr1v§.o ou func:o.:âr,o des~gnado. pelo

d . Juiz a fórmula impressa que lhe se á
Em votação a emen a n. 4ô. fornecida _ (mo~ê!o anexo) _ e~:I.

O SR. ULISSES GUUIARAES: bindo, no ato. os docúmento6 compro-
,batór!os da 'sua Identidade e r:sldên

Sr. Presidente, peço a. palavra pela "cia e das. suas declaraç6es. fazendo a
Irdem... . _' . . .'I.e.ntregade três1'e.tratos. dlmensllo

O SR. PRESIDENTE: 3X~'1 ° O i "" f • ... I• • - . escr VIW ou . une.onAr.o
rem a palavra o .nobre Deputado. Idesigando,depols de atestar, ale-
O SR ULISSES GUUURlES' gulr, ter sido· a fórmula preenchida

. . . . emsu apresença, pe1:>plIÓprlo reque-
(Para 1lTJ1a qu.estilo de ordem) - rente,tomará a assinatura d:l. mes

Sr.?re~'eent.e, ess!\.en1pndn é p,.e- Jl10 na "f61ha Individual de Votação",
'C!ll~"'''('nte a que ficou pTe\\1rllcnrl'l, e do pedido lhe dará o recibo.
pela 1l''l'OV!lç!;lu dn den.· 29, do Se- § 2; - D~ferl:oopedldo, o tltll!o
nbor nepllt~rln Mn1:tlns RCld'·!P.;l1es. a que. se r~r~re o § 2.0 do art 40,

O S'R. PRESin'l<!NTll! - Vossa:m:.:- será entregue 1n<!d:ante a apresent-
ceW'I'\a tem rnzão.. Aliás, o parecer ç~o dorec!bo menci0.nado no Ila"ã
é nell'. lIl'Il'ovnçã.o dessa emenda, com grafo anterior. ao proprlo eleitor ou
subemenda.a quem o apresente.
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mando·se nOVEtS ~eçóe6 J)!11I8 Of
excedentes." . .

A ilustre Comissão Mista oPinou ~
sentLdo da rejeição da ementla, fun.
dando o seu ponto de vista no fato
de que,. em face do substitutivo jR
aprovado, o eleitol' Só votará naa
respectiVas seções, E' evide.J;te que
os a·rts. 19 'e 20 d08tlbstitut~vo já
a!ll'ovado estabelecem, ' e d~ medo
termInante, a pr<>ibiçào de o eleitor
votar fora das respectivas seÇões.

Quero, todavia, alerta;r a illgna
Comissão - e em pa,rticula.r o. nobre
Relator da matéria" bem. eomo <»J
nossos pat'CS -- paJ.'1I. o fato de que os
eleitores enquatlxadosne.ssas seções
espe,ciais não pertencem a qualquer,
outra .seção, Por isso mesmo, 1100
podem Ser qualificados· como de ou·
tl'as seções, para que não sejam to
mados seus votos,

O que se visa com essa expressa
aholiçálo .da seçálo especial é inljledlx
poo5sn a Justiça Eleitoral constituir
tais &e~,ões. para. justamente nel~
enq ~).dr9.l·, classifica·l· essa avalhan·,
che de eelito'l'es. que, em regl:a. ficam
fora das listas de .votaçã"o. '

Du'-se-á qU~ é redUl:idante a pro'i.
dência. Pequemos pela redundâ.ncia.
mas afastemos, de mo,do peremptório,
essa .faculdade que tanto conturba (l

pl'ocesso eleitoral e tanto tem cc>m
prometido a moralidade dos plei~S'
antoel'iores, (Muito bern,' muito bem) i

O SR. ULISSES GUIMARÃES: .

. O Sa Pl\ESIDEBTBI
Peço que &e'leva.n.tan,os SJ:IJ. Depu

tadOl que, a.poiam a .veiU1C11çAo. .
(P4UB4) •
Não foi c~c,ecUdc, n verifleaçoo.,

o SR, rl\ESIDENTE.
OS 51'Ii, qu,e apro\'am o. emell4ll

rineirmn ficar com estilo (Pausa>
Rejeitada.

051. AlIJO Dl: MATOS:
(Pela orMm) reqU,C1' ''el'ifleação d~:

votaçlkl,

o SR, PRESIDENTl::
- Há SÔbl'C· a mesa o seguinte

REQUERIMENTO
PROJETO N ,0 4,601-B - 1954
Requeremos destaque para li. emen

da n,o 119 (qu~ cuida de abaUra,. fa-
culdade de se COl1stituirem seções es
peciais)

Em 27 de Junho de 1955, - Arino
ele Ma,tos.

9 SR, PRESIDENTE:

- Em votnc;ão <lo emenda n."119,
onde convier:
Art, Pica abolida' a faculdade' de

se constitl11rcnr seções especiais.
p:J.ragrafo único. Os eleitores cujos

nomes hajam sido omitido na iista
cu nela figurarem erradamente terão
o pl'azode la dias para a apresen
tação de rcclamn.ções a propósito,de~

vendo estas ser resolvidas dentro dos
5 dias subsequ~ntes, c01'1'igindo-se 05
êrros nas próprias listas e forman·
do-se novas seções para os exce·
dentes .

Tem a palavra o SI'. Al'ino de
Matos.

O SR, ULISSES GUIMARÃES:

o SR.úLTI1IW-DE CARVALHO:

. O$R, ULISSES GUl~ARÃES:

,Sala. dt\S S{'ssõt>s, ·:l7 dc junho 'ic Há sôbre a Mzsa o seguinte
:1855, - Ernani Sa.tY1"o. REQUERlMÉNTO

O SR, PRESIDENTE: EXttlO, SI'. Presidente:

$In votar,iio t'l ,emenda n.~ 102, Requeiro dest-aque para. nllllha
lSup1'lluam-s'/l ospar~:grufos V', :.1,0 emenda n. 118, com parecer contrário.

• 3," ct'a 3rt. 18. ' Sala -das Sessões, 27 .de junho de
, 'I...~m u palavrn l) SI', Ermllli S{ltiro. 1&55, - lJltImo de Carvalho.

.' . 'OSR,PRESIDENTE:
O SR, BRNANI SATIRO:I· Em.v,otaçã:o a emenda 11.° 118,

, . 'Acrcscenw-s onde couber:
(Paret. encarnirlhaí' a volaçdo), - Art, picnm anistiados todos aqueles

(Na.o ,1(/1 1'CI.'/,SCQ jJc!o o1CtaOT) - 5J. que il1conel'U111 em crime eleitoral até
Pres,~ence, o,,;I;a c,n-end:l, [l!ll'a a 'jU::l a Pl'eoSimte data
peço a r\tCJ.1",'.1 da CUl;n:tI',"" c d?,s .mll$ T~l11 a palavn1 o Sr. Último de Cnl'~
UIlpnrcant2s qUe "Sca1l10S \'otal1('{'J, valho,

'J.'l"ata ...se da supr~5-s~'n dcS' J..H\l',;t.g't~l
.los I.", 2," e :;,0 CIO al'ti:;o UI, qLle CO~JS-

t1Wem grana"', tl'emendo pengo. (Para encaminlHll', a vol;açãoJ
", . :Bste artigo - parac:<.plic::tr II 'lues"" (Nc:o fOi j'evisto .pelo ol'ador) '- .Sr,
"t\.o em pouras palavras - <lá jil'''I~'J president,a, Sr5, Deputadcs, valho-me

ao juIZ (.t'e orgal1lznr 3S listas de elei~ da tribum\ principal p,elo. importância
tores, as lô!nns Qf:votaçao, Cle excllur da.emenda a ser d,ecidida hoje, 'rl'nta
'aquelas eleItores. cujcs lJrOCCSsos exa- se de anistia ampla a todos aquêll's
nünados na hora êle venha a conSl- que infringiram o Códig,o Eleitor:"l da
lilirar quo não p"'eenchel'um seusre- Itepública, Os cartórios do país estão
qUislt,os legais, Veja-se boem: nft,o se chei:Js de process,05, sem nenhu)11 pros-

. , ttrat[1,de clar[1,tribuição ao Juiz para s·eguimertto, contra ·el'eJtol'es falliDsos,
, conceã,er ou não a mscriçáo pedida, pOl'que as leis em vig'Or não foram

para deferir ott infererir; "i'l'ata-se de d·avidamente rcgulam·entadas. De todos
'matéria .já. passada em JUiZo, de ele1- ê:·""'lproce.ssos, sàmente um che~ou
wes jãinscrit,os. E, no entantll, cnn- a·o fim:. aquêleque condenou um elei-

~:f~re-se a'o Juiz ntribúiçao para,' por tor que v,endeu o seu v,oto na Comarca (Para encaminhar a votação) (NiI.o
arbitri'o próprio, cancelar êsses elrito- de Brumadinho, joi l·evisto. pe1aora'àor) sr. Presi-

,',:resl Quero escliu'ecer à Casa queêsse dente, a Comissão :fixou crit'rioscten-
eleit,or e o comtlrador do voto não tro dos quais. buscou sempre ficar.

:Isto é v'erdadeil'a stll:tversão do J:.ro- pertencem ao miu partid(J, Pois benl, Tudo quanto dissesse respeito ao
~sso eleitoral, e só por u:n equivoco 'êsse lavrador, apanhado. naS malhas comiJate à fraUde, àsirreguJaridades

o :'a~C'omissão,que trabalhou com .tanto da justiça, foi o único acu......-d,o que eleitorais, àquilo que dissesse l'es- (Para encaminhar (t Jotação)'Ncio
'zêlo, 'c'om tanta clarividência no sen- até,h:>je teve o seuprocessc> nas bar- peito a aprimoramento de nossa le~ foi revisto pelo. o/'ador). - Sr. Pl'e·
tido de apnm,orar . ll'ossa legislação .ras do· SUperior Tlibuniü de Justiça, gislação eleitoral, mas dIretamente sidente, lamentul'10S muito não podet
eleitoral, aprovou êss;: dispositi>'o, 'condenado que foi poela Comarc[1, de vinculado ao pleito que s~ avizinha, exarar parec-el' favorável à emencfa

Por ,conseguinte, a emenda é su- Bl'umadinho. Minas Gerais, mereceu, nosso pl'onunciamento, en· no :nosso eJni~lente cotnJ):.'tnheiro
, .'lPress~va d-os §§l,o,2,o e 3.0, mas man- Seos processos instaurados até aqui trando. no mérito, para aprovar ou Deputa,eLos Arinos de Matos, por essa

tém os artigos no seu c,orpo, . quer de nada adiantaram,- se nenhum clei· rejeitar ,Agora, fixamos uma lweli. razão: não pode mais haver' seçõe~
c:lizeI', o corpo do. artigo que tratada tOI' se viu l:omp,elido ao pagamento minar prejUdicial,. que seguimos sem- ~speciais por fôrça da. lei que, taxa·
organizaçã,o das fôlhas, das listas dos ,de qualquer multa, para que conti· pre à risca: ma-reriaque não tivesse. tivamente, det.ermina. que· O eleitor,
eleitore.s coma assistência de tod.:Js os nUarmos na Situação em que nos acha. atinencia com êsse critério serial'e- em virtude das arts, 18 e 19 do subs-

,fiscais de partido, mas não atribuindo mos, com n1ilharesde processos nos jcitada sem que entrássemos na apre- titutivo, Só votará. na sua seção. Ou
ao Juiz a faculdade de, em proce.5SoS,cart~rios ~leit-orais, c,omo um~utelo ciação do mérito, vota na sua seção,~unã.o poderá
já. julgado definitiva e ~rbitràl'iamen- ao pau'ar sol?l'e o pescoço d-os eleltore.s, Foi esta a incumbência que, como votar nas outras· seções. Antigarnen,
te,c-ancelar eleitores que ,já estão ins- q;t~ .podel'ao, a to~o_ mOIl}el1to! ser Relator, trouxe da comissão: nãe> te, havia seções especiais nas cldadei
~ritos (MuUo bem). V1tJ~as de ?erSeglll,qoes, naaso .da ciiscutlrsequer o mérito, porque isso de. gra.nde população,porqu~ era tão

politlca, m:ui.. t!ll;nbem:, de parte de significaria até irmos além. das atri- grande o nÚlnel'o de votantes· em
autoridad~ JUd:C1~ias, . ~. buições que, recebemos da Resoluf.'lio.trânsito que se criava.m seções espe·

A douta C?J?11SSao EspeCial nao en- n.O 8, que criou estas Comissões. mas dais. Já. se sa.bht que, na Faculda.de
(para. encarn.ilihar a votaçào) tdou no. m~l'lto .de nossa, emenda. estabelecéu o eontinente, digamos M- de Direito, em S. Paulo, votavam 01

(Não foi revisto pelo orador! - Sl', Ap'en~ lefel'lu-sea .op;:rtumdade,c~m sim, de sua atuaçãO, isto .é, somente eleitores em trânsito, Assim, não fi·
:E'residente,o preceito foi retirado do o. segu:n~ ,pa:ec:r: Pela ,rejelçao, aquilo que fôsse de emergência. cavam êles procurando essa ou aquelt

.Proleto elaborado p:elo Min1str·o Ed·' pe~a prelimzn:ll d" que amateJ;ia Beve Eis aI, Sr. Presidente, porque, pelo, seção. Há. mais: o parágrafo I,· d~
g~rd Costa. S. Ex.a estab,eleceu o dis- ser decidida em rdorma posterior, critério de pI'élimmro', o Relator man- emenda estabelece prazo pa1'a apl'e·
posItivo no ,pr-essuposto de possibili- ?rrt, Srs. DeputadOS, o momento é tém o parecer que a Comissão exa- &entoação de recUl'SO, quando houve)
tal' 1ll11a filtragem .na última f:tse da êsl;~, OU faz,emos desta vez, ou ~unca l'OU qual seja o de cogitar-se desta omissão na lista, Isto é imperativo
ela;ool'ação da lista dos el-eitores, feita. malS teremos outra opoçrtumdade. at' " t ' t' I d pOl'q!!e,se alista não. trouxer o nome
com a pr€:sençn, a assis-renciae a fis~ Devemosanistinl' aquêlessôbre CUja.~~1I ~~la'b ,e~ o~ ta opor umc a e. de detel'm1na.àoeleitl>r, já o subs.titu.
câlizaeão dos delegados dos partidos. cabeça pesa uma pena que nunca lh-es 'I '.d; o em. mUI o bem) '. tivo pl'evê reclamaçã"o e até recul'S<'
Eatálnscrito: "Quando manifesta. será aplicada. , SR. ARIN,O DE MATOS ,-"., j 'd

Assun·. , estOtl certo q·ue. o .P.~o'l"'rl'o I' ,(,p.ara enc:ammlUir a votação) (1\ ao p"ra qucse a ~ol'1'igl a a omissão,mente o eleitor não satisfizer aoste·' . 1 • ~sim 6" P 'd te
1·· • ""elator"'" .dollta· Comissa-o .Especial,:, ,OI revlS~o, pe o oradOr) - St..Pre.si- no> '. ., .reslen, o. que me

qUisitos para sel' e eital'. entao o JUIZ' Ui:, dente i51S Deputados no ultImo parece é que o nobre neputado Arlno::
!poderia" de efie;'o' ,-e:;ciui-Jó do alista-no usar da palavra, dentro emt'ouco, i, 1 'to' "·i. . ,. , de Matos quer ter uma. .. cautela· n
mento. diró,a esta Casa qUe não $e opõ~ à I P:: ' vel1fcamo~ que 1;lm numl!ro "

apl'ovac;ão da emenda, até, porque s.l ~,.lre71ável de 'eleltores !lcava alhelO mais, que!' trancar ~na porta que fe-
Contudo, Sr, presidente - e ti la. Ex~ julgo eu quanto ao u:éIito es-",.5 folhas de votac;õe.\i, e essa pletora chamos, Isso pode!a.. de certa. ma'

mentável que EC c:mfesse isto - em t' á" d . d' .. • d· I de eleitores determinava a criação neb:a, t,rszer cOllfusao e para ê.sse ex
face de precedentes de aut,oridade .~~ aO acor o com a aprovs.çao a pela Justiça Eleitol'aJ, de seções es~ 00550 de precaução admitir·se qU{
judiciária. é verdade, nlas que quando " sm, _. . peciais onde emnl colhidos seus vo.· '~I~da se possa 111sta.Ia,I' seções esp.e,
é faciosa compromete todo um alis- ~OI' esta l"aZaO, 51'S. Deputados. es- tos. Justamente nessas secçõesSem~ clalS,. . ,
tamento, tOda uma organiZação de pelO CJuen. emenda seja aprovada, p1'e se estabeleCia a balbúrdia o tu. Ei.s 0.1, S1'. presIdente, poo: que, for·
llsta, tôdaumn. votação numa zona por~ue todos temos em nos~os Muni- l1lUlto e oC'orl'iam il'l'egularidacies que ~lulamos wn a.p~1o a S. Ex.II, tranqUi
~leitoral, podend~ v:'ller-se dêsse pre- cll11osos. me~mos casos.~ Sao .mUha- elvavam de."fcios o pl'oce.sso eleito- ll~-oncste sentido: por f&:ça. de lei
celta, que ê no sentido da moraliza- ['es de c1dadaos que estão arriscados ral, comprolnetendo.lllc sobl'emanei- noo poderá. 11aVeraeção espOOUü, polL
ção, mas, di.sCl'icionàriamente, ill1pe- a um proc~ssoque nUllCachega. a l'a a lnora1!dnde. l'azão sl!lnp..:s de (jueo eleitor forr
dfr qUeeleitares já 1J.~l'ito.s,tenham seu 'tênuo. D:u a necessidade de . de sua. reção p-rópl'ia não pod.or~
~ug nomes constantes na'1stn eleito- anistia dever ser. aaniBtia ampla, Foi com fi, intençíto ele abOlir essa votar, . . ' -.
ra1; .n19ll considerando também' Que abrangendo a quantos infringiram o .tac.uldade que o. Justiça Eleitoral se Estas, ns l'azõeB por que lnantenlOt
e.saas listas são organi2adaa sob afia.. Código Eleitoral. .VlIo1nos começar vi- út1'lollfn, !JOI' fôrça das pl'ópl'ia.s cliS· o pat'OOlll' exa~a<lo· pela. com_
calizl1Qâo dos deleRados dos diferentes· da nova, paraverUicarmos se os 3ui- posições do Código Eleitoral, que ofe. Mista. a. propósito doesta emenda

'partidos, !lue terão afaçUldade' de zes, de agora eUldiante, 0.0 menos, l'ec1 emenda,. l'cprimil1do demado (Multo bem; multo bem). '
. ()ferecer l'ecur&:>, podendo o juiz de- podem cwnprir ao leI (lrftâto õ~m; expl'cssO, o dh'eito de se constitUírem
. eldir com muito . lUaj,s ncêrto, 'com muito bem). t~IS seções especiais.
~ulto maia, vagal", ,não. haver' perlg<l O SR PRESIDENT", ~ cmend:l está c01J,tebida nos scguin-
atgwn .e pocte-se . perfeitamente dis.. ' ~. ..,;; têl'mos: .
';~ar ~a dema&1ada cautela,. Os ere,que apl'ovam a cmel1CI'l, "FiCft, a,bclJ.da a faculdade de

Eis polqUe•.Sr, Preeldente, (l relator quc1l'amficar comoostão. (P~u,jf1~') ,~e c..'>l'J8t1tuirem seçõe8especialB
.n1o tétn . duvIdas em .manifestal·-~e O (tLTIMO ·DEOARVALHO Paxâgrnfo únioo 'Qa eleitor'
,fawràvelmente à. exclusão dOI para- (Pelq. ordem) requer vel·Jftcnçáac1a (;l1J08 nomes h<ljaJli sIdo omit~
.~~O:8pr=ó t~~O P. terceiro do votação, ... 110. lista, OU l~Ia.f1gurarem erra-

... ', . '..... O SR. PRESIDENTE: da.nlente, terao o prazo ~ dez
t 'O 'S" ·Pl\BSI'''DTE' 1 . . . dias. para ,apresentação das reela-

.a, . . AI. , . • . . _ .Peço que· se. levantúl1l Of; 61's, mações a propósito, OOvenclo e&taa
, .. Brio que. aprovlUn.ll.emel1da. Deputados qUCr.l1o~lmn a wl'i:!'!c~çtio ser l'c.soIViti.a.s 'dentro dOIS ci11Do

1 tjuefrwtJcar conw elltAo (P/WII1) (P/lllsll) dias sub6equentes,co1'l'igindo-se OI
•. A'Pf()vada. Nã-o foi concedida ~l'l'JS nas próprias lista.! e for-
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O SR. PRESIDENTE:

o SR, FEmaNDO .I'ERftARI;,.

~;

Tem a palavra o nobre Deputtid".
O SR, P;;RNANDO FER.RARI; 1 '

(Para encamir.har a votaçrZo) (NáO,
foi, revisto pelo orador) - SI' ,Pre$i"'
dente, o relator rocebeum mandato
imperativo, l1:le .fala pela declaão to'"
mada pela. respectiva Comissão, - "

Não posso, individualmente, estar.
revogando ou modificando decisão d8'
um órgão que votou de maneiradlfe'"
rente.

Manrenl0s, n.ssim 'lamentando não
poder atendel' aO apelo do nobre colee' .
ga, o nosso parecer, nestes têrnl0s~'
Ficamos na1ll'ellminar, porque niloO
Não entramos no mérito da matél'::;';
queriamos nós, os integTantesdaCo
missão. ser !Irguldos de incoerentes.

As eleições' próximas são majorltá
riM, Não dizem respeito à aleição de
deputado 'federal ou estaduaL" AsslQ1,
entendemos que esta propOSição,..co
mo tantas, tantíslsma outras, deveria.
ser examinada oosteriol'mente. Do
contrário. não' irlamos fazer reforma
de emer~ência, nasrefornla total' do
Código ,Eleitoral, reforma, cujas ,oon
sequências náo Pl'oduzlri:l.seus efeitos
pal'a as' eleições de 3 de outubro ·dês
te ano. ':-

Não entro na apreciação do mérito.
mesmo porque não l'ecebi credencial
\Jura isso, c fico na prellmhlar, ,con
forme consta no parecer escrito.exa
rado ao pé da emenda ora ~m votn
ção. (Muito bem).

O SR. PRESIDENTE:

Não hánúmel'<l, Vai-se proceder,~
chamada e consequente votação, "no·
minaI. , ~:

Os 81's, Deputados aue votarem' a.
favor da emendo responderão SIIne
os qli.evotarem contra responderão
N~, . •

I tido de queeollcordem com o. aprova
,ção da emenda, que há de solucionar.

Passos, de uma vez para sen,pre, o caso tão
debatido e tão discutido do Territó"
1'10 do ACl'e.U'l'luito bem,' muito bem.
Palmas) .

O SR. ULISSES GUIMARÃES:

o SR. PRESmENTE:
Tem a palavra o Sr. Oscar

para encarn1nhar a votação,

O ,SR. OSCA:~ PASSOS:

Os 51'S. que aprovam a enlenda
n, 92,quelram 110111' como· eetâo.
(Pausa) •

~jelt!\da.

O SR.,BRUZZI MENDONÇA:
(Pela aretem) requel'verificaçáo da.

votação.
Peço que se levantem os senhores

Deputados que a.poiam a verlfica.l}ão
(Pausa)

Não foi concedida a verificação.
Em votação a emenda n. 99.

O SR. PRESIDENTE:
08 Srs. que aprovam queiram fi

ellr como estão (Pausa),
~je1tada. ,.

O~ 8rs. que apro'\'ama emenda
n. 100, queh'anl 1'Ic8.rcomo estão.
~pa1tStl.) •

Rejeitada.
OS 81'S. que aprCI'Vam a ,emenda

. Os srs. ,que aprovam a emenda
n. 101, quel1'am ficar como eStão,
~Pa!tsa) "

Rejeitada. '
Os8rs. que aprovam a emenda

n. 105, queiram ficar como 'estão,
(Pausa).

~jeitada.

Os 81's. que aprovanl a emenda
n. 100, queh'am ficar como' estão.
<Pausa).•

Rejeitada.
OS 51'S. que ap1'<lVam n' emenda

n.1m,queiram rlcar como estão,
<Pausa) ,

Rejeitada.
OsSrs, que aprovam a eníenda

n, 10.8, queiram ficar como estão,
(Pausa) ,

Rejeitada,
OS 61'S: que apr{lVall~ a emenda

n. 109. queiram ficar, como estão,
<Pausa) ,

Rejeitada, :;,
Os .5rs. " que aprovam a emenda

n, 110, queiram ficar COlllO estão,
(Pausa) ,

Rejeitada,
As emelId~s ns. 138 e 139, o Se

nhorOscllr Passos, ret:rou os des
taques,

P SR, PltESIDENTE:

o Sr. Brn::zt Mendonça - Mas não
-existe recurso para o SupI'emo Tri-
bunal Federal. '

O SR. ULISSl!;.S GUIMARAES -
SeessM instruções, Sr.' Presidente,
desrespeitam, no entender do nobro
autor da emenda, preceitoa escritos (Para encaminharavotaçãoJ ,Na\)
na Constltuiçã() Federal, o que se foi revisto pelo orador) -81', P::e
dirá de um preceito de lei ordinária? sidente, a emenda em vot,ação, de

O ún1co l'emédio,Sr. Presidenre, minha !lutol'ia, visa esclare::el' a ma
quando se estabele.:erem pur lei or- neimdedlstribuir os dotsiugal'es
êllnál'la, por ,instruções, por decreto. que cabem ao Território do AC1'e,
OU, pol' que maneira fôr, , CllSOS de O Código Eleitoral, no. artigo 46, '~
inegibilldade fora da constituição" o 3, determina:
único remédio é, repito, o Judiciário, "Quando os lugares a serem
pois só êle poderá decidir na espécie. preenchidos nas Câmaras Legis-
O que não podemos é chover no mo- lativas forem dois, serão distrl-
lhado, dispondo, de modo imperativo, buídos pelosistemaprev~sto nes-
sôbre lllatél'11L já QO,ncllUlivamente re· te Código para dlatrlbUlção das
solvida pela. Constituição FederaL sobras, e_quando forem três ou
(Muito bem; muito bem> • I mais, serao êles dlstri'oulüe,s pela

forma. estabelecida no Rl't. 1'8".
O SR. PRESIDENTE: 'EBsal'edação tem dado 'lugar a

dúvidas que diVidem até uS lJró::Jrjos
tribunais. Desde 1950, lutam03cOnl a
dificuldade de esclareeel' êsse pa
rágrafo.

Eleitos que fomos, em 19&O,]:l'élc
Território do Acre, tivemos o. des
ventura de perder o' mandato ano e
meio depois, ,por decisão do Supremo
Tribunal Federal,' que assim se pl'O
nunciou depois de dividido meio a
meio. A decisão foi tomada p I:' voto
de desempate. Entretanto, J triliunal
especifico na matéria, que é " Supe
rior Tribunal Elelto1'O.l,e~tendeu de
modo diferente do qUe iulq,1U ,o ,Su
perior Tribunal ~deral Achou o
Superior Tribunal EleitOral que. no
caso do Acre. não se aplica .) sistema
do ooclente eleitoral. No caso do Acre,
O!l ,doia lugal'es hão de, ser distribui
dos, apenas, pelo sistema dedistri. Os Srs. que aprovam a 'emenda nd",
buição dM sobras, sem inda~:.\'::io do mero, 141, queiram ficar como estão.
coclente eleitoral, " , (Pausa) •

Não entendeu assim, em 1950, o O 8R OSCAR PASSOS'
Supremo Tribunal Federal, que, como' •
disse, se 'divld!u meio li. meio El, pelo Rejeitada,
voto de desempa.te de seu ;>resldente (Pela ordem) requer verificar;ão da,
decidiu qU'2 se havia de ao:,icar, an votação.
Acre o critério do c~ciente eleitoral. O SR. PRESIDENTE'

Propus,emos. na leglslatul'a passada, '.
um projeto Que, disciplinassa amaté': Peço Que se levante"'! os Senhol'es
ria,Que elucidasse' êsse parágrafo, A Deputados que apoiam ,a verificação,
prQposição não teve andamp.nto,Co. (Pausa).
mo tantos outros n,esta Cas~, ?Ol'qu~ Está concedlda~ ,-
aguardamos sempre a f~itura de um~ Vai-se' proceder li, verlficação. i ,
lei eIeltoral que modificasse o Oó:l!go Procedendo-se à verificação. "por
Eleitoral, há quatr:J anos, F.ntr~~lta. bancadas. reconhece-se terem votado
mos, pela segunda, vez.. o ,eleitorado a favor 86 Srs, Deputados e contra
lutando com as mesmas diflculdMP.'; 27., total 113. com o Sr, Presidente
e estamos. hoje, nas mesmas cnndl- 114. . 'I

ções que nos achávamos, em 1950, O SR,PRE8IDENTE:
com o diploma COllt,estado, apesar de
termos vencido pelaseguncta Vez o
Superior Tribunal Eleitoral, que :lcha
que ao Acre nã,o se aplica o critério
do cÓ'clent,e elejtoral.Elltl'otn~).l1os
S'OS adversárl,os recorreram, pela ,se
gunda vez ao Suprêmo Tribunal Fê
deral,

Sr Presidente, a meu ver. é 01)01'
tUllo, esclarecerêst.~ assunto, dizêl' à
Nação qualquer coisa em l'elaç§ o :J n Sr, P:;c5iLlente, peco a palaVl'a "pe!!,
Código Eleitoral. pal'a que ~;esaiba ordem,:1
na futura elelçüo, de 1958, corno e,·
rã,o dlstrlbuidosOS d,ols, lugal'€5. pOf ô
que já em, duas legislaturas Juta:·r.os
c:Jm essa diflculdad'2, eestamoscomcr
disse, na iminência d-e perder o ma11':

Há sob~e a 1nesa oseg'wnUl dato pela sc~unda vez.· (Para uma questão de ordem) (1vão
Dai. portanto; a, emenda que aore- foi revisto, pelo orador) - Sr. Pt~sl-

REQUERIMENTO sentei, ,ora' em vota.çáo, e 'lu\" q,e::làra: dente, nunca fugi ao trabalho ~" sei
, Sr,Presldente. "Quando os IUgareSíl serem esa tem sido a atitude dos l11eui'co-
.' Requeiro destaque para a emenda pre-enchldos nas Câma;"lls Legisla- le~as. E' entretanto, da., tradicâó" da

n.· 141, apresentada ao Pl'-Cr}eto nú- . tivas forem dois, serão foles dls- Camam nunca fazer chamada depois
m,ero 4,G01-B, ,de 1954. tl'lbuídos set':undo as regn1s '1 e2 ela meia noite, Viem::ls de duas~es-

S S 27 d j nh de 1115~ do artlg,o 59 e Quandor"rem 3 sÔ"..s esfalfante:',Sr, Preidente e V.; ., em e u O ". v, - E" -b d 'f' ~O P ou mais. sêrão êles dls:··l'ibuidos ,x, aCfI a e ve1'l Icarql1e a chama-
sear assos. ~ pela fOl'ma estabelecida no ar- da é desnecess:í.l'la, em face da~evl-
,O SR, PRESIDENTE: tlgo 58." denfe faltl1denúmero na Casa, Orelo
"..,..;' vota'1ã,o a emenda n,.• ! '1. A d'outaComissi'.o Espe~ial,em!- que, isso virá ao encontro dos desej-os
""+" ~ .. t1ndo ,seu parecer, apillou pela relel- d,e toei:'! n Ci\.l11!l1':J., O'fllmas) , '
O artigo 46, § 3." do Código Eleito- cão da eme;'lda. em face da preliml.. O SR PRESIDENTE:' :1

ralpassa a ter a seguinte .redação: nar. do .inoportunidade; .pOl'S'Jl' de O RcglmentCl, no :l:rt l37, ~ 6,o,!de-
. "Quando' os lugares a .se1'em t'merg~nclo. a 'reforma oue se Quer ela- c:laraque ,só ,se Int:"lcllmerálima.'

preertchlQos nas Câmâl'asleglsla- 1:01'81' e a emenria cuid:ll'de matéria vobção por fe.lt.ade' :l1':n'l?ro ou por.
tivas forem dois. serno (llcs dis- atinente :!. eleJção (l,e de'tlutados, se ter esgvtado uhor~ et:~sesst:.1, Re-'
trlbuJdos segundo as '~0g'ras 1 e Ff\l:a, 'entrct,mb, desta tl'lbul1fl~ um alment.e, a" falbde númel'o Só .se
2do artigo 59, e quando' rll'€m,3 ·(ll"ej." r'1 l".ehrc re!,:t::, D'~ut?rlo 'tiH.c:- U!1U!'i\· pela chamade. .
ou mais, será\) êles dls:;rjbuidl).~ ~es Gt1;Ill:trã~~, como .a;:lelo. Igualmcn- b: verdnde, porém, QU~ o ,urt, 140,
pela fOl'ma estabelecida ,'no a~'- te, 113\';1 os ,rien13i" membros da Co- ~ ,~,o do Regimento dispõe que se farl1
tlgo 5S~'. -- . O1lss:::'o E",:cclal nesta C9:sn, no s!'n-i cJ:amndn s,mlpre I1tlando f'l votncl\o

o SR, PRESIDENTE:
Há sôbre a m€Sa <> seguinte

nEQUERIMENTO
81', Presidente:

:Re·queiro, na forma do Regimento,
destaque as emendas por mim n.pl'e
oonta,das ao IH'{)jeto 4,601-A de 1955,

SaIa das Sessões, 27' de jUlm dc
1955. - Brv,zzi, Mendonr.a..

O SR. PRESIDENTE:"
Em votação a emendo. n.o 92.
ACl'es~nte-se onde convlea':
"Art, -Emuenhuma hipótese se

compreentlerlÍ no poder l-egulamen
tar a.tribulclo, ao, Tribunal Superior
Eleitoral ,o ele estabelecer casos de
dneleg1bilidade além dos previstos 1').3.
Constituição Federal".

O SR. BRUZZI MENDONÇA:
, $r. Pa'sldente, peço a pala.vra.

O SR. PRESIDENTE:
Te1n a palavra o nobre Deputado,

OSR, BRUZZI MENDONÇA:...
(Para encaminhar a votação) (Não

foi revisto pelo orador) - Sr. Presi
dente, a. emenda reza:

"Em .nenhuma lúpótese ~

oompl'eenderá no poder de regu
lamentar atribUído ao8uperlor
Tribunal Eleitoral o de estabele
cer casos de inelegibilidade além
dospr,evistos 1Ul constitwção Fe
deral. "

E' sabido que nas últimas eleições
o SUJ}erioil' Tribunal Eleitoral baixou
instrução, a pretêxto de 1'e2'ulamenw',
que crIava casos de inelegibilidade
não previstos na constltulçllo Federal,
estabelecendo discr:búnação ldeo16
gica. O pail'ecel' da Comissão nãi:lé
contrário ,prop1'lamcnte ao sentido
da emenda.

DIZ apenll..s queaemellda é desne
cessária. Entretanto, "data' vênia",
divergimos da Comissão Mista, por
que é a prática que atesta. a neces
sidade. da emenda. Não pode alegar
tratar-se . de hipé-tese, remota, de
cola0. imp0llS1vel de ocorrer, para; que
o diapositivo não 'se tOl'ne ,lei ex-

-pressa, por que na prática jâocor
reu. Tanto isso está nascogitaçôe.~,
que o projeto primitivo consignava a
mesma coisa que foi csta.bl!lecida em
Instruções ,pelo Superior Tribunttl
Eleitoral. Ademais aquêlt: outro al
gumento da Comissão Ista, de que
a lei Ol'dl~úria é incompetente para
cuidar dessa .matél'ia, , também, não
pr::cede, '(data vênia",porquanto eS
tamos vendo grand€ l11ímero de· 'le
gislação supletiva. O que nào po
deria é a lei ordinária ir, frontal
mente, contra ,o texto da Careá Mag'
lIa. Regulamentar, tOl'nar mais cla
ro, tornw: expresso aquilo que está
implícito, tornar letra o que é es:
pirito na Carta Magna, Não ve
mos como isso pOssa , Ber inconstltu
chnal, como isSo deva merecer l'e-
l)aJ:OS. .

Sr. Presidente, mala uma vez me
pel'mito ressaltar: não é desnecessá
rio o preceito contido ·na emenda,
porque, naú!tlma eleição grande nú
mero de candidatos que preenchiam
tOdas as condlç~s d,e elegibilidade
Instltuidas .na Constituição,· não pu
deram ser votados, tiveram os seus
registro, , cassados pelo fat{) de não
haver um texto expresso proibindo
a Justiça Eleitoral de crl~l' .cassos
de Inegibllldade, ,(Muito bem; muito
bem,)

O SR, ULISSES GUIMAltAES:
(Para encamin1.at avotaçoo) ..:..

(Não foi revisto pelo orador) -se
nhor Presldente,lneglbilidade e In
comnatlbllldade, 56 na Constit'slção

. Federal.
s6 instruções do Superior Tl'ibunal

Eleitoral desrespeitam o Códig.o su
pl'emo, qual o remédIo? - t o Ju
rlir.i:il'!n,



o SR. PRESIDENTE:

Nada mais havendo a tratar vou te
Deixaram de Comparecer os Senho-

res:
Ruy Santos.

Amazonas:
Atitunes de Oliveira. ;... PTB•.

Pará .'
Deodoro de Mendonca - PSP.
Lopo de Castro - PSP.
Nelson Parij6s- PSD.

Maranh/'õ.o
Oloçio.nlr Milet ~ PSP.
CUnha. Machado - PSD
Pedro Braga. -PSD_

Piaui
!4arcos I?arente ~·tnJN
Ceará·----,

Alel1carArarl"e ....; tnJN (29-'7-5.tj
Colombo ele Sousa -PSP.
Lins Cavalcante -PSP.
Vlr~mo Távora - UDN.

Rio Grande do Norte
Aluisio Alves - UDN.
Eider Varela· - PSP·
José An'lauel - PSD.

Paralba
José Joffi1y - I?SD.

Pernambuco
Adelmar Carvalho -'ODN
Antônio Perêlra ..:. PSD. .
Herâcllo do Rêo:o - .'P~
José Maele - PBn.
José Lones ~ tmN.

, J08U~ dp, Castro - P'l'B.
Ma«alMp.!; Melo - PSD.
Mourv 'Pprnandpll - PSD.
Nilo (!ot\Jho - PSD•
Osvaldo LIma' FI1ho - pep,
Pio Guerra - UDN.

Alágoas
Armando Lages - UDN.
Medeiros Neto - PSD.
5eI1.ISl'J'lllndo A!1drade -. tmN.

Serr-ltle
Leite N~tCl- I?SD.
SeIxas Dórla .- tmN.
'Watter Franco ...., t1DN

Bahia
Altamlrandn Requllo - PS'r.
Augusto PúbUo - PBD.
AUlmsto .Viana - PRo
Oarlos .AlbuCluerque.... PR
Dantas ,J!inior _. t1DN • .
PaulltoOllvelra - UDN.
Hlldebrnl'ldo Góes - PR
tuna Freire - PB;
Nestor DtJarte- PL.
OUvelra. Brito - PSD.
Rafael ClnenrA - unH.
Rlllmn"lfo ~rlto - PRo .

Elltlfrlto Santo
Floriano Rubfn· - P'1'B
. Rio de Janeiro

Bnrtolon\f!U Llsandrn - uni
• r:p'~n Pe/!llnhll -·PTB. ,

Fldllb"'rtode Calltro ...;. .UD!f
, Te"Mln Cltvnlcllntl -t1DN.

DI~tt'lt", Fptiernl
DlInt~" r10plhn -PTB.
Qur"el do Amaral - PR.
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Por bancada indicar que nA/) hA nü- propriamente, um oficio ou empr~g,): da PÚlpito:' "Duando se dão /las que dade. o Chefe de escôl e o cidadão
mero, salvo se faltal' apena0\! meia exigindo, conse[luentemente as m~s- merecemr, os mesmo, que murmuram exemplar referidos nos louvores que
hora. para o término da sessão e o mas virtudes raras: desinte:'êsse, ab· com a bÕCll. aprovam' cl'mo coração" ilustram sua nobJ1ltante fé de oficlo.~
presidente a julgar dispe11sável. ne!!ação, esplrit.o de sacriflclo, intl>n- No VOSSa caso, Senhor General. não E d . d d

A ist d d - d b - -. sua. igna. op·erosa e. pon era a
v a as pon eraçoes o no re sidade de cre11ça, capâcidade de de- .Jei de murmuraçoeB; ll.eemi smin~ PqaUreeCa" atuar 150 nos. ano.s finais da .carreira,

Denutado. da manifestacão' de pala- votamento, probidade integral e mas- çossivel que as haja. ~. >
vrisedos têl'mos regimentals,det~m siça.Tantos são os pontos que apa·· Pátria nâo é ingrata:'" e' sempre re- 11 testa do Estado Malor,cooperando
de faze ra chamada. (Palmas). rentam o ofício militar ao monisti- conhece ua. benemerência dos fllhQs. [i1·me· e lealmente com cillCO sucessi..

Para a Ordem do DI~. de amanhã co. (lue a l1alavra vocação cabe. por \lue a serviram com devoção. ' vos Ministros d~ Estado, é bem o me..
anuncio a mesma de hoje: a emenda exc-zlência, a um e· a outro, dlferen- Podeis. assim, estar. certo· de que a recldo coroamento dessa vidJ de .quase

· n.o 141, votação da matér!a de dis- çando-se. apenas. em ser o da Pátr'a Justiça, que neste ato vos é feita, re- meio século consagrada. inteiramente ao
cussão '!ncerrada e mais a inclusão o altar em Que oficia0 primeIro. caberá a apl'ovação e o aplauso da- Exército.
da maté~ia (lUC está na segundapa'·· PO'r tudo Isto, é razoâvel e justo que quêle a quem devotastes av'oss~ vlrle 'Ao tornar-se efetiva a transferência
te, lstoé. ref,crente a proposições para caiba a milltares um lal'g,o quinhão ~:>emplar de perfeito; a aprovaçao e" para a reserva do General Fiuza, achei
ti- Ordem do Dia. dos orêmlos oup;alal'dões. da Ordem aPlauAsol do Bra~6111·. D2 . certo c.umprlr o meu dever de. apresen"

O SR P "8 E E N::tcional do Mérito. em cula Lei estli v so n .,
. R... ID NT : dito: "Esta Ordem será conferida aos E 2i'dj- h d 1955 tar-Ihe as despedidas da Classe. na

O SR. JOAQUIM ROND.ON: cidadãos b~asllelr,osque pelas suas A J?l... d u48 o e d • f . . ':lresença de todos os Oficiais Generais.
virtudes e mérito exceocional, se te- ? termino,. e. anos ~ ,e etlvo "nra soleni:nr,' assim, de maneira só.

, Envia à Mesa o s~guinte: Sr. Pre- nham tornado merecedores desta dls~ serviço. nas flh~lr~s do Exe:clto - l,rla eeloqüênte, a expressão do nosso
t~ldente~ Desejo associar-me às hom",· tln~ão;" ~os 9U

:
1S ~ft 6 ~ltTc~-t? .mals e~e~a- ~econheciment6 Imperecivel pe1anotóvet

i1a'l'ens nrestadas. hoje, nesta C':asa Fa!endo da atividade ml1ltar a da °GPos o 1mdi 1 aEI' ,a.ns AIullçao. F-: e "d'a atu:lcão desenvolvida em prol do Exér..
por Inlri3tiva do nnbre de'Jutado Por- vosoa vida. Sr.. General Fiuza de CO . oi:nera o. xcrcltt.o dvaro luza e ~\to'c do País eda nossa convlcçã()
tuo:al Tavares ao ilustre Gene:al AI- Castro, não procuras!es um ganha- a_~o, o servIço .a IV~. as. armns em ,t· B si! continuará a tê-lo. por
varo FJu7a de Castro, ('lUe acaba de '1§.0. um melo de enriquecer e pros- face de recente dIspOSItIvo mclusoem e .Qtuet rn U de seus altos
ser trfltlsfeorldoTl9.1·a a Feserva. al'lÓS -e~qr. Prestartes sim, ouvidos, !lOS nossa legislarão 'mil o empo, como m . '

t ~11 'd i 'd d il't - id d . a lt de O ~d' .8 1 valof'es mor<t:s. Intelectuais e clvlcos.·qu"'- . "nos '! ~ V a e m l ar. a1)~los de {(cneros a e ll1tJ:.n '\ e jovem e 1 anos incomp etos .E·' B D T . 'e' . Lott Minis.-
OflclalGeneral dos mais ilustres, qrdent,e natriotlsm'l juvenil. Atendes- que em 19D7. por' impulso de voca- - nrloue . . elx Ira ,

exerr "l1. nUr9'1te tôda sua vida núbU·· tes .au m n,,~l() tio coração. anc!oso ção Indomável, assentou praça no 209. tro da Guerrj.
ea fUnt~~o 1a mal~ alta relevâncht. dê S2rvlt' ao' Brasil. Batalhão de Infantaria com destino à
tendo deseml)enhado entre outr~s . A' melhor prova de oUe assim· foi,
:tun"í'íl',~ o Coman10 da Escnla Militar "és a t,~mos na nro1)osta desta Grã- Escola de Guerra. soube' construir, dia
d.n ~e:"leI'1O'o, o tia Artlll:p.rh Divisln~ Cruz, feita. a SUlt Excelência o Se- :1 dia, harmoniosa e bela carreira mi
n6rh dq 7.~ DivIsão ele Infal'lta.ria,l\ "h'll' Presidente da RepubUca. oeú a litarque hoje se encerra em melo de

· Ch"fl"l. no 1)?"'~rtaml"nto rrp.r.nico e 'ta def'?~lu. \101' outro verdadeJr,oF\oldatio. 2xepclonais manifestações de reconhe
Pro"!"";;o do Exérr.ito. ". últimll.m~nte 1'1 51'. General enrloue Lott, :Ministr..? cimento e que há de .ficarc:om o pa
o pleY9t'1i) rq,,"n ne Chefe do Estado tia Guerra. InCortlorando a inte!1Ta drão, e dos mais altos. em tOda a

· M~tor nl'l Ey.prclto. . de.s..,'l.nronosta. à minha oracâo. pen- história do Exército.
'. A frent.'! l'I&~se imllOrtante órgão "'o dar a esta maior autoridade e va- Ao recapltu'aNle a vida de ofic:laI

téc"'!co. durante seis anos, deuss 101': G .
Dlp.lhl'lrl'll ''''ovasda sIta: altacom1)i!- "A 15 de junho uróximo, 001' fôrça do eneral Fluza, mesmo· através dos

';0 têncla nrof'olllonal e do se. uadmlr4- de recente. ·dl"no.sitlvo legal, 'Casará frios e laCÔnicos assentamentos mill-
o vel t'-llt·rlotls",o. conco"pndo semnre I"ara a inativlrlad~ o F.1tcelent!sslmo tares. verifica-se, deilnediato, a cons

pATA. Clt'e o Fxêrclto. fÔssp. mantido t;!enhn,. O;!Mral Alvaro Fiuza de Cas- tante de sua exepcional dedic:ação à
cJ"nt."'l. rl" Ambito de sua missão cons~ +"0. Chefe do, Estado Maior do Exér" l'roflsslio, provada em todos os encaro
tlt"clonal.· '. . cito. gos que lhe c:ouberam seja nas escolas

.' 1'1. M momento em cUP. S. Ex.age O General Fiuza dE' CastTo; em j t j' na mis õe 'no
r~tlrfl r''-I. atlvidll.de ml1!tar, cercado Cluase melo século de. vida mi1ltar, se a na .. ropa, se a s s s·
do carl"h" e do. resneito de seu.s ".rl'.ot.ou (l.~ mais g,!l!llnalad'l>s servic.C1.!l estrangeiro, sela nos mais altos postos

-:~m'la""pll'OS cf.. a1'mas e do mundo !ln ~érc1to .e à Pátria. tornando-se: de chefia e direção.
c!v!!. dp~pl'l pedlt' que conste da Ata ")1"11 sua conduta de chefe exemplar. No setor do ensino oaplic:ado te
cp"t<t sao"qo. o teot' cf" dl.sc1trso prl)· ~ltlto e e(luillbrado. 't'm dM mais bri- nentedo curso de Artilharia e Enge.
:terl"'l "!'loemlnente ~. Afon.~o Pe· lh'-lntes ~enerl'ltsdo F.xército.. nharia que foi depois o laureado capi
na .TUT"I'lT'. P11'l nome d" EllT'. Prestdpn- A sua atuacão•. CO!1forme se consta- ~lio do curso de Estado Maior, dedi
te tf<t ~~"úh1;ca. a~ conferir ao GI'- t,a, r10s .'lados blo!l1'Rflcosanexos. ex- cou-se;por Inteiro, durante sete anos
1'Ip..... , F'''7A tie c~~tr,1\ A t"rrâ cru"li :'1a t,oa1do.q ('1'l sua mR!f!1lflca fé de oficio, a fio, ao· ensino de arUlharla e.de
O"!'l"m "Nqc;onlll do M6,.lto. e os têt·· transoendeuao ambH:o do 1!lxP.fcito tátlc:a !Ieral. na Escola de Aperfeiçoa
Zl'in!l do Avl"o ".0 AIl1-'02, rl~ ?4-6-55.. .,ara ·"e tnrnar dec!lráternaclonal. mento de Ofllcals e na Esc:ola Mllltar,
do 1=1,.. Genpral U1Tlist,roda Gllerra, A lop.ndo com nu~ dlrl!fIU () Esta· ftro·vando aos s"us . ...Lefes e aos mestres
ao f"'l'er--Il dCSt'll:'''lti.A, "" ex-chefe do "" Maior do Exército dllrl1nte êstes ., " ~n
E"'+""Il M~lor do· ~ército. . ,"ltlml'ls !leis anos. imnrlmindo em ta· franceses que ent:lo secundava -Ba·

P"C!>ht d"~.~.~ :) ~r. Presiden- dos Mlltn'l:l l\ m~ls Illtacl\l'll"reens~n rat e Panc:haud -.queali estava o
tedq 'l:?f>,,~bt;C9. (1-"~" Mestre da 01'- ~. ob'pt.!vldade. foi se mdúvlda um mesmo profissional, que tenente ainda
'elP11'lt-T9~'onal dl'l MérUI' a grata 'n- Aos 1'11~tl'lres SE'.'t'vll'lIq l)restados à nossa ~e destacara como diretor do logo de
<!I'm"'~""'a - dll'pi melhor: a nrf1.tll T!'.oHtlll,.fio e à pâtrla. "uerra de seus camaradas.e Instrutor
mfs~;;() de vo!!facllltar: e d~ mostrar, :l)esve1<1ndo-seno estudo dos pro- "ala. turma de oficiais de reserva.
f'1'ltP." ....~q t.al':tvrll,!,. ao m':tls nUelle- hlem."~ t&.cnlcos inh~rentes à sa alta E esta longa e brilhante atividade de
leto P11dtt..órlo 11 lllt.<1 significação des- l"ve.st,ldurR. não deixou.. 'também. ri,. ..s- f "
ta ""''ln!'! h(lmpna~em.· -. de "rps~rutar oqlluper1ores interê·sses '11strutorem proveito ga .. ormacao e

fl,lss~ "er (frrrtna m'~~lio: e. de fato'''<1,..\/'Inllls. ll,~slstlndoaos detentores da 10 apt'rfelçoamentó de nossos oficiais.
.. 0 p.: nnl.~ P. sempre P't'llta a colabOra- t1q1:>ta dI'! .Ou~rra com o seU Mn~l1t., vai culmlná·la no c:omplexo e honroso

.cão. pln~.<t /'IUe marginal, em uma "'~hlo. T)Tudl'nte. justo e ot)ortuno. ~ncargo de c:omandanteda Esc:ola MI
01:1"'-1 ne Justlr.a. ,Ne-tlt9 conõicões. 110 dpl'l:ar o serV1- litar "afk o quel ê escolhido como
, O"'''a lip. .Tl'~t!"a.· I'~m 1l0mbrll de 1'a· ror) atIvo. embfwa o ~érclto e a Nq,-. verdadeiro exemplo de virtudes ml1lta
vol' ,s. "pm dúv!na. Sr. Genp.rlll lõ'iu?:a "§.o l\lndn multI) possam E',O~A.ar :ia ~es e onde se consagra um perfeito
d" t'!'-I"t-·o.. o v('os" Ingrl'!uio nll Ord~m ""~f'l~"tllR e da Mnac1dade 1\0 .Ge- ~ondutor de homens, segundo 6 con
Nq"IO"Al dI) M'pl'ito: como O1'ã-Crt17 nprA1Fh'7.11, ~11''!al'l''OS de ju!tl.ca. su- ~élt(l digniflc:ante de austero Chefe Mi-
da I11PS1"'q. n l'J'lqlc; alta das suas cla'.!- "'erir " Vo~.~a ~celêncl!l oue 8ela Oll· \lt~f da é"'oca. . . . '
se" .1\11 n'<>:t'lidade.!l. +!Wt'!9da milI!! \1ma. ,.,rovl1 de reconhe- I'

'Prel1"pi~-lle na -VOSSA nessoa. uma tl'mpnto ~,l1blleop fosse leal e dl:mn No servt~o arregImentado de sua
"~l vidll f\""""Tllar n" nerfeno. Soldarlo : ..r"ldl'lr::a ~1,q i\".crlç~o na Ordem arma o MaIor Comandante do Porte

Nn l)Pl'f'!lto t:lolrladn converl!:em +,1\, 'N?clonqldo M:~rlto... ~e Coimbra. e o Coronel Coman~~nte
Dnb"l''l ,. m6~cn'a.c; vi"tlldps, nue a IH~, A PSt:1. nronosta. oue P.. realmente 10 9~. Regimento de Artilharia Mon-

· ·:na"a n1tp pc;t,llll I'!ee nlt.1Vf'm. devp. () llls- A!in!f!e;nte, tior fler de tOda 11. verda· .:\da foram .bem as t>rolec:15es do en/tI'
'·tafl.. P!~"''lt.ll' com todo,! n~ p.sMmnlo.'1, /te-f! jmt1~a. 1'llrelll.pena..'1 lima obs'l!l''' ,lastatenente de obusl'lros e daquele
ennl'erindo-lhe as merecidas honra- VI1(\~.o, I'!e Mrap.sta me d<\ vênIa 2 ~aplt~o Instrutor de cadetes que mere.
tl!",q. . amlt'lente Wnlqtrio da· Guerra, nue ., eelt' de um mestre franc:~so C'Diteto
! 1l: certo oue,. para todas l1-9 nrofis- nua"\. mn l!omunlcIT.le.1\ Clll\\ faml1la d d lh . 1
'1/1".'1 pm ma1l'lrou menOTln'aU,se me 'll~a pstreltaeml'Zade. Nela lledl-t ~on~aqra ar . e «artl elro coml'l eto....
·exl"p 1\ voclT.çáo. hlt,O 4. 11 nat,1'''1l1 "ro- 'lom feltonue a IItulleftn do ",",ac.lll- . 'Rsplrlto eclético, oneroso e eficIente
,eltvldade do Inr'lvfdno a eada I1ma do. Iltranscendeu di> IIritbito tio .ll!ll:érp.I- ~m qualcruer campo de atuaç:lo•. o .mo'
eleIA'!. 7il mu!toc; tracqsso!lda, vIda 'le t,onara aetomltr de earéter nacl(')~ ':te1ar oficial d.. estndomalor. chamado.
4!XnUC9m !1elo fato ne n!o entrllTemnal". O nue me ultreeer.oneepç!lll mai!' lá tenente .corant'l, .a COODerar no!!
os hl'lml'11s para O!! nfflllos, se9.1Jndna! flue mode.~~a. da,atuaçAo do glorioso ~Rtudos espec:':tllzados Clue C'ntllo se rea
1nc1tnaç5es e a-pt,ld5es.o. Que 6 "~,sre'to 'Nl\Clnna1.. llzavamna Europa Vl!'lllndo ao rear
me~mo. no dizer de um cl!\sslco. (J'le . Para. mlm.·~xé'rclto e Naq§o têm t;! 'ltamento de nossa artilharia. p1l8.~OÚ a

.trncarpm-se AS chaves das ·fechqd,,- n'le_smo l\mbltn.-Mlncldem 08 mesm:)! ~er 'também li apaixonado e Tlroflclentt
raso Mas. não se .pode np.etarQue t\ Idellls efntJl!r~.sses: elrculat'll'o. tnc!'!!' • d B I
1Joca~iio. tfl'~e.láv,el .em ~Ma e Qual- !lente, o mesmn san'l'11eReneroso' dM ~cnlC:tlque,· e t'et1res~o ao· rasl, IrIA
Clt.lert)!nff"~ão. é. na milltnT. fator In~ velal! Tlu~"I?es da Na«;!:) para as vel!1S ~"emplarmente dlrlal, li Ar.~p.nal de
dlsnE'n.sãvel. .elementonapltal. sob 1)e- do F.xêrcito . ~nerra dl'\Rlo.a DIretoria Geral de
na ·l'lP ,\,r:mdesn,,"iuf?:M para. A Cl)- Sp.""'Ilr General Flu7.a t1e castro' Material B~lico e o De"",.tAmento Téc:
m"n11!!.~, A~~~m!!'h!h~e nor Isto. O O 'Padre Antonio Vieira. em uma "Ilrl'\ e de Prodllt;!to do Rxérc:lto.
mtllhtr .I\.C) rpll"loso. E. ,como, .1'\ sacer- daq'uell1.9 tórmulp'l. feitas TIara nbron- N"decur~lIde sens 14 Anos delte
d6elo, ~ nntes um est.ado. do que, ze ou para o .m4rmore,· dlsse, do alto neralato ó General Pouza foi. em ver-
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PROPOSIQOES PARA A ORoEÍI
DO DIA

1 - Discussão· l1nica ·da emenda
do Senado ao Projeto n.o 2.073-E, 'U.
1962. que !senta do pagamento de'.eoo
los. e taxas e conCEde outras t'actll- 111
dades aos operários e traball'lad~r~1
para efeito de obtenção depat.-entede
invençA.o:tendo parecer favorável àa
COm1sEAo Especial.

2 -.DJscu.sslto11n!ca do Profcllo
de Decreto Leglsla~ivo n,a 11. de 1'955.
que a.prova. o Urmo de contratolJe
lebrado .entrei Delegacia Federal da
Criança da 3.' Região e a Comnant1i&
Autos e Acessórios Vieira de CU:1h",
par aa locação das salas 'lB. 4~ •
424. do 4.° Davimento ·:10 edificl0 Vllli
ra da Cunha, situado à rua tl'ii:Tlano .
Peixoto n,O 85. ~m Recite. E,tlldo.,d.
Pernambuco. <Da ComtqsAo de ~ça.
mento e Flscal1zaçAo Flnaneelr,ll"..

S - Discussão l1n1ca do Proléto
dt" Resolução n.O 23, d~ 1955, Que 1Ii)n.
cede licença para DrClSSElnIir na 'idel.
xa-crlme .ofErecida contra o . DePu.
tado Carlos Lacerda.

'.,,( -
4 -Primeira. discussão do ·Profeto

n." 4.e[}5-A. de 1954. qut' cria na '1'0.
lícla do Distrito Federal oQua<\r~'de
Subtenentes e aumenta o etetivo"do
de motorista: tende 'Dareceresda '00.
mlssAo de Constitu!~ão e Justi"l\'1711e
o-pinapela. const!tuelonaJldadp do 1)1'0
feto e pela. inconstltuclonal!dsde'!da
emenda ado·ada nela COllll,ss~o de ''Se•
\!'urança Nilclonlll no seu mlrer.el' elda
Côr>:lssão de Finanças favorAvel ao'
V!'oJl!to. . . i ...

5 .... Primeira discussão doPrOf~
l\ Constltul!:Ao n,· 18-A, de U15., .que
dé.nova. reda~ão ao art. U da Const.i';;
tulçAo Federal:· tendo tlarecer ravl).
rtvel .da ComlsllAo Especial.· fReunillea
conjuntas _.Senado e CAmarado.
Deputados) • . . . .

8 - Primeira dlscussAo do Pro:f'to
n.O 107-A, d·e 1955, que altera(U~Q.
sltlvos da Lei de Acidentes elo ~a';'
balho: tendo parecer com SUbstlt\tti
vo daComlc:.s!lo de Le!:l'l.sla.ç!oSol'lal;

O Sr. Presittentedeslgnou tJ,~~,_
sóea d08("a, 1 '7 cfe Julho "r~mo
para IIotaç40 dei' emenda, à Comtl.
t~1ç40 m. 19-A, de 1954. que acrescen.
ta dispositivo, ao .Ato tla8Disl'os1ç6e,
Transitória, (Autonomia dO 1Ji1trlfo;
Federal> , lS-A, de 1954, tlfl' m,tffaf
o ",temtl dtI Govdrno Parlam.far.:.

Uvanta-se I sessllo aOl· 11' mt-
JIUtOI. .. - .

Transportes, Comunicações e Obras roeste do Br:u;lI; tendo par<cer r.·
Públicas. 'Iarável da Cornissio de 'rransp:ln·e16.

16 - Votaçiio, em 1,' d~cussã<i, do ,;omU:1icRC'ões e OlJ:'a,~· Públicas,
Projeto n,c 3.390-A.d-e 1953. qUi} cs- 27 - Primeira di.scuss1lo do Praj~t()

tend·g os l>en'2fíc!05 do artigo 1a4, nu·. n,o 4.132 de 195:l QUi) altera a LaS.
meros I e U. do Estatuto li)s F1,;n .. \. Oróânica' do Ensi~o ·Secund:'i1':U e Clã.
cionál'ios p.úblícos Civis da Un!ãO. (Lei outras prov!-d~nc:as. COa comksão 'rl6
0;° 1.711. de 28.~C-1952\ ..acs nt~:{)fer:;. Il:ducacão e Cultural. (!II.SC:''''1s" os
~.ore sdo Ma~ist~l'.lo Mllltar,. C'll~i::nS ISrs. Campos Vergal -' contra, .Abgual'
ela l'.e:el'Vn. ou ref~rl!1ad{)s; tendo. j):::~ Bastos _ a favol' e Gustavo Capa
rsceres; <ia ComlEsao. de C.on~iolLul- I nema ,- contra).
';ao e Justiça Dela constitucl:JnaJ.lüa-
de;· favol'ávü da comissão dto Segu-, .28, - DisCUssão ú.l"llca da em.·::p.oa·
l'llnça Nacional e contrário da Cemis- ao Senado &0 1:'roJeto n " :!.51H-Lo, ::te
são de Finanças:' 1953. que InstitUI salàrio ad:cional

-li" . para O~· trabalhadores que prestem
17. - votaç\io,em 1: l1scu~sap, ~ú serviços em ~olltato permanente com

PrOJeto n,· .l9G-A., de ,955,=!Uf .nstl- inflamá"ms em condições de per'cu l')
tu! .o .Dia oa Saud·e Dantâr~a, _te!1:19 sldade; tendo parecer favorável da
parecer. favor~vel da Comlssao d~ Comissão EspeciaL <Inscrito os srs •.
Educaçao e Cultura. Aarr.o Steinbruch _ cont.~a. l:l\'tl'1z1

18 - Vo':ação, em 1." dlscussão, do de Mendonça - a favor. Broca Fill1ó
Pl'oj.eto n,O 252-A. ele. 1955,Que muda - a favor e Antônio Horácio - a ta..
a denominação de rerrl~.jr!o Federa, ver),
~o' Guapor~ para 'l'o?l'ritório FeJera' 29 _ Discussãoúnlca do Projeto
~~r.s~~~I~:iida~~'1d~ag~~r;:ãO;l~: de aesoluçãon.·' 1. de 195b. qU~ envia

. - t - 1\0 Poder ExecutIVo os documento.
Constltuiçao e· Jus Iça. reiatlvos ao mquerlto mstaurado pela.

19 - votação, em l.a dlscU'sã", do Comissão Parlamentar de 1nquerlto
Proj-eto n.o 4,273~A. de 195... \lu,a dls- criada pela Res()lu~ão n,u236. de 1952,
pô esôbre a extensão da Lei n,· 1.156. para apurar ln'eltularldaoes pratlcada8
de .12-7':1950. às gUarniçõ.eFo de Cuiabá Ino Depart.amente NaClonal de EstralO
e Câcer·es, no Estado de Mato Gr<Jsso; das de Rodagem, IDa ComlssAo :f.
tendo pareceres: da C.lmlssão. de Inouéritol. /Inscrltos osSrs-, Vasco
Constl~uiçâo e Justiça que.. opina. pela l.FilhO. - contra, .DiOCléClo. OU.'arte' .
sua const1tucionalld9.d'e e contrárics a favor, Saturnino Braga - a favor,
das Comissões de Se'lul'ança. Narlo- Alencar Araripe ~ contra. .
Dal e' de Finanças,

20 - Vot.ação, em 1.- ülsrussão, do
Projeto n.c 192-A, de 1955. que reva
lida. pelo prazo de dois anos o ron
curso para o preenchimento do roar
go de Oficial de Justiça. da Justiça
do Distrito ll\.oderal, homologado em
1.c de setembro de 1953; tendo pa
receres: da Comissão .. de ConstitUI
ç10 e Justiça com SUbstitutivo e fa
vorAve da lCOm1ssAo de serviço PIl
bUco Civil.

2,1 .- Votaçlo. em discussão préla.
do Pro1eto n.e 4.052-A, de 1953. ql:e
8Jter ao.artlgo 543 do Decreto-lei n\\~
mero 5.452. de 1-5-43, e acrescenta
lhe um parAgrafo concedendo prer
rogativas ll. dirigentes de assoclQ.l;l!es
sindicais e das entidades de classe$
l.egalmente reconhecidas: tenda pa
recer da. Comissão de Constituição e
Justiça que opino.. pela sua inconsti
tuclonalidade.

22 - ·votação. em discussão prévia,
do Projeto n.O 45-A. de 1955, que lUO'
difica aLei n.02.410. de 29 de iR
neiro de 1955. qu-e prorroga até 30 de
junho de 1956 o r·e3ime de l1cen"a
para o intel'câmblo comercial com o
exterlol',ncs têrmos estabelecidos na
Lein.o 2.145, d·e 29 d·e dedembro de
1953; ten·do parece1' da Comissão de
Constituição e Justiçaqu·e ~Ina !>~ln:
~ualncon.stltucioIlal1d~d.

23 - Segunda dlscu~são do Projeto
1," 4. 162-B, de 1954. que aU,OrlZ:l o
:'oder Exerutlvo a transferir, serr
(ll1us. para a Pr·~feltl1ra. Mun:cipal de
aib-éirão VI;rmelho, Es",u\o de' Milln~
Gerais, os srrviços de 'lba.ste~lm~nt.n

te água 'que a. R§.de Mineira possuI
'?!luelo localidAdE'. .

24 - prlme1radlscussão do Proj!!tv
n," H-A, de 195ó, Que j(ollomma De)·
miro G<luvela aprimelraDQrragMl
ronstrulda pela Cia. F{idrt'l~·,l·ic'l do
São Francisco, na. cachoeira da Paulo
Afonso; tendo parecer favorável d(l
Comissão de Tra.osportes, Comunie~'
-óes e Obras públicas.

25 - Primeira disc!U;sAo. do.projeto
n,u 99-A, de 1955, que aut<l~·izl\.· .a
E'mlssAode s~los postais' comemorati·
vos, do primeiro centenãrio da ~'1r. ..
dação do· Colégio Arquidiocesano de
Sfto Paulo. ora dirigido })elas. Irma;'
Maristas; tendo pareCEr favorável da
Coml$sA.o de Transtlorte$. Coml1nlc!t ..
ç6es .e Obras P\\bllêas.

2e - Primeira· discuSsão do Projeto
n,O 26B-A, de 1955, que di DOme de
Estrada de Ferro .Marechal Hermes
da Fonseca l I'Itrada de. ftI'1'O .0-

Minas Gerais I» - D!scussão única. da em.enaa.
:aen~o lionçalves - PRo do SenaClQ au t>rujt(,u !l," ::U.oll·j;i d,'
Ce..so .LV.l.una - PSD. 1~5~, que cOIl~ede Isenção de tribll w

Damel àeUarva1l10 ....; PR, tos, exceto:::. taxa de Previdéncia. Ro..
Duermanúo ~l'UZ - PR. clal, para material importado .p~ja
I!Js·.evesl-toQl'igues - PRo Lógü'ío de São Paulo Pró Catedral, e
Feliciano Pena _ PR. destinados à construção da nova \"a
JaeC1er Albergárla _ rSD. ,edral ela Cidade de SâoPaulo. 1)<\
:Mauricio de Andl'ade - PSD. pit:ll do Estado do mesmo nome:t~n·
:Mendes de Souza - PTB. do parecer favorável da Comwsáo ms
Olavo Costa. - PSD (~-1l-55), I'eclal. ..
Ooacilio Negrã.o .... PS.&). 6 - DLscussão única da. emenda
Vasconcelos costa _ PSP" ' do SenaClO Q projeto n," a,611-A. de
Walter Athayde _ PTB. 11153, que mantem a decLsa') 'lO 'fri'

São Paulo bunal de Contas, dmegatórla 0.0 rI;'

Ab6uar Bastas _ PTB. glstro do têrmo de contrato cel~bra-
BrasUio Machado Neto -PSD, do entre o Ministerio da Edtlcaçà~

i PSD e cultura. e a firma F'. Perell'a &
Carmelo D'Agost no - • Carvalho Ltda,; tendo parecer f::Ivo-
Carlos Pujol - PTN. • rável daComisEão Esp;zcia!,
Carvalho Sobrinho - PSP. 7- Discussão única da em~ncJ~
Emilio Carlos - PTN, . , t· ° O d H.'FranclscoGiraldes _ PSB (27 de de Decreto L:g1Sla lVO n. 1, e.u~... ,

que mantém a decisão dQ ~'ri::>urj(ü

~u.:gtad~~~~~~à _ PTB. ae Con~as, que recusou l'eg:stl'(l ao
Herbert Levy _ UDN. . . têrmo de confrato celebrado entre a

Comissão .de Construção do Centru
Ivette VargE.s - PTB. Nacional de Ensino e Pe.squt.sas Agro-
João Abdallia.-PSD. nômicQs. e a firma J. Madfuga-
Lauro Cruz- UDN. Construções ePa.vimenta.ções. p!\ra
Leonardo Barluerl - PSP. fornecimentos e construção de n1elC'·~
Lincoln Fellclano - PSD. fios e galerias e cc.nstruçãode cal-
Luiz Francisco - PTN. xas com ralos na. Area terrlt.orlnl de
Maia. .Lello - PSP. dito Centro. nokm. 44 da rodovia
Menoti deI Plcchla - PTB. . Rlo-Sio Paulo.
Monteiro de Barros -. PSP 8 _ Discussl\o única do Projet,:)
Nelson Omegna - PTB. n.U 3,872-A, de 1953. que autoriza0
Plácido Rocha - PSP. Poder Executivo a abrir, pelo Min18"
Quirlno Ferreira -UDN, tér10 da Educação e cultura. o .:.r!'
Roge Ferreira. - PSB.. dito especial. de Cr$ 18.QOO,OO, parI'
Roxo Loureiro -PRo P8gamentode grat1ficaçl0 de ma.tP8

GOiás·' . tér1o·t,enon parecer favorável da co-
NicanorSUva-- PSP, m1ssA.o de Orçamento e Flacallzaçl\o

Mato Grosso Plnancf:ta. ..
corrêa da Costa - it1DN, 8 - Pr1me1ra discussão do Projeto
Júlio de Castro Pinto - l1DK.. n.o .288-A,de 1855. que dlsp6f o1iObre
Ponce de Arruda - PSD. li; 1nlie~.;r,dência das fW1ç6~s de se·
SaldanhaDerz1 -. UDN. I cretirlo aeral do Oonselho de se-

paraná lU1'ançaNacionaldllB de Obd'l!dc.
AntOnio Saby - PTB. 08b~nete Ml11tar da Presidência dllo
Heit<lr F1lho _ PTB. .~pl1blica: tendo parecer favorAvel cla
Hugo Cabral _ VDN, Comlsdo de S?gurança Nacional.
LUiz Tourinho _ ISP. 10.' - Votaçl.o, em 2.- d1Icusslo, do
Rafael Rezende _ PSD. Projeto D.O 5.008-A, de 1955, que abre.
Rocha Loures _ PR. pelo Mlniatério da Sa\1cit, o .cré<llt

Santa Catarina eepeclalde Cr, 3OO.000.00paracuatea.'
Jorge 'Lacerda - VDH. 8S despesas com o tratãmento, nos

Rio Grande do Sul Estados unldo.s da América do Norte.
Daniel Dlpp _ .PI'B. de Dona. Nair Viana Café, vitima do
JoaqUim Duval- PSD torpedeamento. pelos submarinos d"
Unirio Machado _ PU "llllxo", em 17943, do navio "Afonso

S IDE-T Pena'~.. - àO R. PRES A~ E: 11 _ votação. em 2.1l dlsc'JSsao. I)

Levanto a sessl\o. deaignanc!.O para Projeto n.a 1.352-C. de 1\)51, Que tO\'-
• próxima 8e861.0 a. seguinte: na obrigatória a destaca e fi..

1Im".etlL
das zonas alagadas por represas. açu·

ORDEM DO DIA des e lagos. art1flcl.ais; tendo pare~r
da Comissão de Transuortes. COm\h

Relatório do P1"esldente da Comls- nlcações e ·obras Públ1casoontrã,.10
.1\0 de Orçamento e Fiscal1zaçAo .Fi- à emenda de 2.6 dlscussft.o. da Co··
Jlanceira sObre. a sl~uaçio econOmlca missão de Economia contrário ao l>ro
• financeira do pafs.<Art. 174 do a~· jeto e.' com substitntivo. daComissácl
I1mento Interno). do poU""ono das Sêeas.

1 - Votaçáo, em discussão Íln1~9..
40 Projeto n.O 4.601-B, ete 1954, do 12 - Votado, em 2,'" discussão, do
Ilenado, que altera. dlspositlvosdo CO, Projeto n.O lU-A, de 1955. qUe con
CigO E:leitoral. e da outras providên.:. ced·~ Isen'!ãode magamento d·e impor
elas; votação da. emenda n.O l41. taçãee. ci·emals t.aX!l~ ll(lunn~!ra.9, el'-

. com parecercontl'âr1o da ComissilO ceto a de Prevldê'1cla Social, 11 um
Mista.' Gru.1JO Di-esel .F.létrico "S·ruev·e;

Deutz". I11cdf>!o Trlmeza,destlnlldo p.
2- - Votação. em' di.scussão únw":\ ilumiml';ão pública da ciodad·e dcCl\

do p,rojeton.u 302. d·e 1955, que .lU- j.az.eiras, F.stado daP!ll'a!ba,
torizaopod·er Executivo a abrir, \)\l'o
Ministério da Fazenda, o crédito ex- . 13 -' Votação, em 1,6 dislussão,. ti..,
traordinário de C1'$. 10.~OO.OO(),(}O Projdon.02S-A, de 1!!55.que d! IWIE.
~ara. at.endoer aos preiuízos causados red'lç~o' a dlmoslth'o.- da Lei nútl1e
pE'lc tufão ocorrid·o na' noite de 18 1'0 1.521. <'Ie 26-12-1951, Que altera 11
d~ maio de 1955. nos município~ d~ legislação .vlgente sôbre rrimes eontrfo
lona norte do Es~adod-e Santa On. a. economlapouular: tendo p!l"l'p.cer
tarlna: parecer da Comissão de FI" com emen·da, da comissão de Cons-
nanças. com emenda. titulção e Jostlça.

3 - Votação, em discussão ú'1ica 14 _ Votação, emU' dlacussll~, do
do Proleto n.O L6BI-A. de' 1952, do Projeton.o 15S-A.de 1955" que dispõe
Senado. que p.rolbe a exportaçAo OArs sôbre o uso de dls~intlvo de quadro
o exterior do país do couro de jacaré nos uniformes das oficiais das FürçM
enl bruto: tendo pal'ecerda Co:nissàt; Armadas: tendo parecer. com enlen
ele Economia. da, da ComiEsão de Segurança Na-

4 - Votação. em 2.' discussAo,r'lo clona!.
Projeto n,O 4,ll57-A,' de 1954, que It1.· 15 5- Votacão, em 1.' dIscussão, do
tera Elo t'ednçâo d O~l't!g03.· do OP,- Projeto n.e 19'O-A. de 1955, lue al1
ereto-Ioel n.O 6.519. de 23 d,e maio a~ torlza a emissãci de selos tJoiltal~ eo
1944., que disJ!:õesôbr·g oT-el'l'lt6rl0 àt' moemoratlvos do centenârio da e:~va·
Fel'nnlld·o Noronha etn'ntlflc!lção de r,ão de Cae::t·,ava.no F.qtado· tjee~o
r·e'!'reF ~n ta·ç"-o pelas funções de, !lO" paulo, à ca.t~~oria de "91l11: te!\,~o 'j')n
'tern.ador. . recer favorâveI .da comlssfto de
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. DISCURSO DO SR. DEPPTADO I brigado. da. Policia MUltar, por oro cstivrtse lavando ou cozinhando, cri- estabelecer o PreÇo único nas lanchas
aRUZZI DE MENDONÇA: ...,. PRO-, elelU do Coronel COrtes, a favela de mU10/lO era para a mentalidade pri- dessas duns empl'êsas de apenas três
FERIDO NA. PUBLICAÇÃO SERIA Santa Marta, Duzentas praçs,s, al- marja dêsse quI:' não temtai~'lk' nem eruzciroS!Xlr passagem,
J'EITA POSTERIORMENTE. mad.w.: de metl'alhadcras, C~l'Cll.nun. p:U:l. redigiras suas l'êSl)Ost~s a estilo Diante da peremptória e inabalá~

" O SR BRUZZI MENDONÇA' ·1 f~vell\ c ali cometeram as maiores vlo· Casa, Sr. PI:esidcllte, I:l'ostal'ia de vel delibel'ação do ntua1 Ministl'o da.
, . ' lenclas, ressaltar a semelhança entre essa Viação e Obras Públicas de. não pagar

(p,al'aexplicaçiio pessoal) Sr, Pre-, Ailld:t hoje recebi uma comissão manIfestação que prEtende .sel' habi- mais a subvensã,:) federal, tanto à.
Ildent,e e 81'S, Deputados,cU~Pl'O, Ic1e moradores, d.l.quela .favela que me lidosa de poupar a.s lavadeiras, e aquela Frota Caricca como 11 Compo.nhia.
com· atraso. que as dificuldades regi-. veio relatar- as atrocidades sofridas manifestação de outro fascista que Cantareira e· Viação Flumillenese;
:lnentais explic::nu. o dever de da" i pelos mesmcs. E noo foram PÚUC:lI!, l)'ove1'l1a-a Guatemala e qUcl ::tllun<::la· diante da ameaça de. greve do l>eto'll
eon11ecimento n Cl;W Casa0 li Nação INão é apenas pelo prazer de causar uma liberalidade extreula: diz êle dessas duas companhias, diante ctn
do. ~elegram,\ que recebi da As,em- !.l paciência de V, Exas, quc ocupo que 9,retcn.dl;' pOr em liberdade as mu- dccisão elos concessionários ela Fl'ota
,bléia Legi~l[jj'ivll do Pury" nestes lê)'- ;:t tribuna, mas porque os desmandos 111ere:; e - pusmem .... as cri:t11ças pré- Barreto, e já :tI também concc"siQ\1á··
21105: Ido.s policiais, enc.Ol'ajUdOS peb Goru- SilS politicas, Não me sllrpl'o:!endese rios da Frota CUriOé.:l e da Ccmpa-

"Sr. Di.'puc:ldQ Bli...'!'!l(i MenCtcll~ HeI Côrtes, ultrapassam o que se pos- melhança, não me supreende a :deIJ- 11hia Cantureira e Viação Flumi'1eme
ta, - P:tlac.;e 'firadente:: . '..,- Rio de I' fU im.:lginar de Indigno, de desrespel-. tidado. Parcce-me. uma caracteristica dl) não aumentarem os salários do,',
Janeiro, l'JSC cde criminoso. . constante a tOdas ~ formuc;{ie,:; ras- seusempl'egados, sem que a subven-

2'1,0 361. - Belem elo Pará, I 51'5, Deputados, tive noticia df ·qu~ eistas essas pequenez intelcctllal, por- ç:lo da União rôsse 1'eõtabelecida ou
N," lS9de 1-G-55,. -Tenho nhOnra I lima senhora, que aqui apareceu com que de outra .forma não se comoreen- houvesse ma ioraeão nas tarifa'i das

de comunicar V, Ex," vg-. Assem.. ' cquimoses, ntest.ando fl vera{:i,~"tde do ciel'ia êsse desrespeito à, Ilcssô<t numa- lft.11cl1as ele três CÍ'uze:ros para quatro
bléi:t aprovon l'.eqllerimeu~J Sel1ho1'! que afirmava esteve encarcerada, du- nr/" listA. desl'cspelto à ler, n:.> mcmrn- c.·u~eircs e ciil"uenta centavos: rlnn
D4);;utad~ Aciolli R~mos v;:,. d0 sei· rr:\ut,e. três dias, num xp.drez inf'~cto, to em r.lU':' o povo clama por llbcrc1a- t~ das. contradi~ões do Presidente da
enviado Presidente d:"!. República p1'c- I emcompanhh de mn:t crianr;a CIB de, e~11 qu~ o 110voque,' sn,~tlc1:r as COF'AP, que afirmava não pel'mitir::l
testos desta cn,a pel:t via!ênc!~ que Idois . meses. Como vêem V, EX,", a~g·el11as, em que o novo nflo suporta a majorar:ão de um cell~avo seCI'ler
V,Exa, foi vítima P.T. CDS SDS. ! não há re~peito, sequer, TJCla Illfil.n, mais os tlral1etes, êsses l1omul1culos 112s<;a tal'.ifn, mas nor outro !<ldo não

Edward C:ltete Pil~heil\1 Presiden- Icb, Que crime, qttc atentado à 01'- estão fadados a trat::l1lle:ll'J muito tinha energia suficiente, nem desa-
te Assembléia Legis!ati1'a Para. IrJem poderia ter cometIdo essa erla:1ç:l, mais SeVe1'J do que o quehnje impõem mor :lO eal';';o para rp.agir 11 n.Çã'.1 do

81'S, .D~pLli:ar.os, f>~<:tii 1118.11.ifestuçiío I ele. dois meses que foi para a. e11.'>''O- ao po':o opi";mico. SI'. MinMro daViaçiio e Obras PÚ-
repr<lrluz, ~lnd.~ mai:;, nada men::s, 01:- Ivia, com sua, m~e pelo fate, tnrvez, tl~ Eram, 51'S, Deputados, as denúncias blipas, deoatento êste à exis-ênc:ada,
tra .lc1ê:ltica e uni'lllime da .élsse:nhléia ! :1;10 ter documentes, quc quel·ia t1'a7(~r, a esta CaH:'1, rerto Lei n,o 1 522, a qual I:'stabeJe:::e d~
Legislativa do Esta::lo do RIo \ Mas não ésó no desrcsepcit.o é1 dIgo ele qll~ ecoarão no coração ele caci'l [,arma taxatIva o Cftte"ál'ica, que [\

Volto a fste aswnto da im:s5.() r,o Inidade humana, no desresp~ito à li- ulndosquel1leouvemedequedecada aorovrlf)~o'dos aumentos de tarifas
meu escrl:ól'io pe1-:ls l:e:eguins d:1. 01'- 1 c~l'C:flde pública que <;e mnJ11fc':ta a um partll·ã 1'm brado de prcte,h"l dos serviços públicos conced'rlos da
demPoJ!tica e. SOcüll, . não porque Itruculência do Coronel Cártes. contl'a o sindicato deate~tadoi; l]t:C Ulli~Q - como rigorosamente, no caso
tenham ~id:} fel"d:ts minhas !munj·. I Nes:a mesma favela, os ~eu.; pl'=- se il~st.alou na l;Uo. da Relacão; (i!iul- - é at.ribuição exclusivã da COFAP
cl.ades, m:1~ t:1o sómencc )::'11.[1 conSTa- :\ postos, segundo II ol'ientacão que ema- bern; muito bem). ' não uodendo nel1huma repartição fe,·
tulnl'-m:! com cstas !l1anifestaçõe~ dcna d.e cima, roubaram c 5see é o têr, deral, dp. nualoucr natureza, interferir
Legi.<;bti,,"o. j.}0l'q~le êSS:3 l'c;JreSent::m- imo, pOl·que f oi furto eOm '."!11ênrL\, DISCURSO DO DEPUTADO ll:l matéria; dialltecle tlJ·dos êsses fa-
tes -do povo comp!'eenderam que, ,w- Icom arr'~l1lbamento; a quantia dc dois ALBERTO TõRRES PROFER~ tos, o Sr, Ministro dn Via"ão de"ldiu
tes ·de. mais 11a:la,~e feriu e se prc~ r mil e C)uatl'ocentos cruzeiros qUe /oI: NA SESSAO DO DIA 14-6-1955,CUJA que, a título precário, por 120 dias,
curem de:,prsstigiar o próprio P.::ldel' :encontmva num bar;'~.cãf) transcado PUBLICAÇÃO SERIA F.81TAPOS- os prmH?'eiroselessas embal'cacôes te·
Legislati,:o, lallc;rmdo no cspil',to do : fi chave. Quando a sua. nrr1prletárl;~ TERIORMENTE, riam de pal\·:U'[J, dura e talvcz amarga
povo.:lo de3eúilfisl1ça nos seusré'pre- I tinha Sflído ~at'atrabalhar. :tJ:sse~ experiência do ptendimento da nov:\

• tanues,os quais encontram, Íl1clusive, Idois mil e quatrocentoscruzeJro'. er:tJ'l: O 8R.ALBERTO Tól~RES- ta1'ifa de Cl'S4,50pa'·a as lall~hn:<;. li
dificuldades em 111anter as s.uas imu-

I
'o fruto de UlUCO!C. taproce::lida lâ <par!! explicaç6.o PessoaZi - Sr, 1'jmde. que, ~o t~rmi\Jo dêsse pel'ioda

nldades. '110 môl'1'O mesmo co mo objetivo de Pl'esideme, já ocupei a at~nção da rosEa o Govêrno Federal toma1,uIDn
1J:sses desre"pdto pelas libezdades IcQlUoraruma. perna me~ô.nics par!:. Casa por três vêzes, para cuidar do providência definitiva, isro é. manter

púbiicas c pela letra da CDllstituieâo a filha inválida daquela faveJAdl<. probelma da recente majoração das' a ma,icl'aGào dessas passagens, ou,
jâ se vaitC1'l18,cl'~ hábito tão arl·nl- I 1t assim qUe se traduz ,i atjv:dad,~ tarifas das Frotas "Carioca" e "Bar- caso contrário, fixa1' a tal'ifa razoável
gad·o n:1.. nossa terl'a. "ob êste Govêr.. I ela . ))~lícia Ul'evelltiva tão :l!Jt"ég-oa.d:,' reto"· e da. Companhia Cantarei:-a aue deva ser cobl'ada por essas em
as "lo.lênci~s, Mas .os pl'orest<:>s· recl'U- 'I P~l.o Co.ronel Côrtes: furtar, es,ancal' e Viação Fluminenese, emprêsas que prêsas àCJueles nue se utilizam dn,,;
descem, Em tód" part'e, em todos 0'5 e prender crIanças,Jt êsse o homens exploramo transporte de ~ssegaiero suas embarcações.
lugares se ou':e a. voz do I;OV-o rev'olta- iClue .zela pala seg-urallça da n~ss3. tet- e carga entre esta e a vizinha Ca- O Sr. Arinos de Tlr(aíos - Fstou infOl
do, que clama por Jiterdade, que ela - naá é homem que desafia as ordens pita]. mado d? que a Viacão Fl'ibUl'guense
ma· pele r:)speito ",os seus direitos I' do Ministério da Jllstlça, que se íaz 'I'iveopDl'tullidadf>, então, de eSi:Ja~ S.A. está pedindo l1cenca par'! 1m-
. Tenho, também, a missão de tr,L- ,de desentendido... recer que Os atuais. correspondentes portação de emral'~anõeli utJllzadm,
?,er:?qui o protesto do povo petl'ojloli. :. lJ:ste o cUma, .,n1 que vIvemos, br3. exclusivos dêsses serviços, que outros nesse tl'allsnorte. Sel"iao caso de .()
cano, nos .seg-uinte::: tél·mos: : D<lputados. de ditadl'l'a polícial, que não 5ã.o senão os fundadores da Fro- Govêrno Federal, ~te tanbo nos teU".

Deputüdo Bruzzi de Menc'!onr;:t i nãoco11hece freies, nem os limlt~ ta Bal'l'eto, haviam, quando euvlda'; abandonado 11es~·e partic"lar, deferir
Palámo 'rírad,mtes, ~ ela Com,tituição, vam esforços pal'atorl1ar l'e:l~idade ol'equel'imento, permitindo, asism,
N." 136. - Petrcp:'lis Ria dL' ,Io..- r. 8"'s, Deputad%, O fato é tanto mat" sua iniciativa, prometido· àpopula- q\l.ese a1)al'elha~se nova emprêstl,

neir!!, IrLberrant'ê quando não poderelltes, ção niteroense que, desde que pudes. pal'a que seestabeleces~e livre conea-
N:" l.OS3 - 74 - 3l- 17,30 Iem hipótese alguma, RCc:tar que t1l1!! sem fazer com qUe navegasse com l'êm,la, 11015, entendo, ~Ó desta manel-
Ipte'·pretando s~nt!U1ellt(l .p~~I'OP~-1 Latidas se desUnem J. prender crlml- a indispensável N,gularidade, entre as 'ra ránioatnente, poderemos resolvel' ,.

litaq.o 9rotestomos nome.c.vl1lo;açao rnoi'O~. . ,... duas capitais, suas el1lbar~ações, problema.
, p}:W::t'11l10S. l~OlTIe Clv!llzasloul'a·· I !.s fal9-i' l'adl?lOl1lCa~ do Ooron~l QUS;lltos delas se sevissem pagal'iam O SR,ALBERTO TORRES-
b1'a~l1ell'h rep~bllca eJIlstruçl;i:l Camp(f 1Cortes 11ao 119S Impl'eSS1~n~m, porque tarlfa bem razoável, teriam e:tcelen- Al!rader.o o alJarte do Sr ,Deputad::
de eoncentraçao Gerumo,- ~P\l- jtemol' em maos a conflssao do ~rl, tesel'viço e a travessia far-se~ia no A1'ino de Matos, e. quero crer que ;l
tadps Bl·U.zZi de Mendonça Campos ·lme fil'1l1:da por ê1e, Coronel .côrtes, máximo em 12 mIlluws, empresn friburlIucnse, que se propó'
VeligaL Flores da Cunha, pejJmo5 en- c:mbora esse documento ha'a sldore- I Entrando em .:ltivic1ade a, Fi'obv a, exulorar .tanlbélll êsse s~l'viço, de
caminhar ao Pl·esideute da Repú:)li~a cl1gido, nela eJ;;-Pl'omotorJoão Bat!IJ'Barreto, seusservicos passarum a s~r, via Illel'ecer a bôa vontade dos pl>bre'
Câ1flarn Federal, SCl1ad~, .lVCilli.~tro da ,ta. C01"ge11'0 Gperra, porquc o. Cor,?, efetivamente, dos melhores,. tanto as- públicos, embol"a o ponta de vistr
Justica e .Chefe de POllCl(l. AI. O::. ·1 nel Corbes .11ao sabe. csprevel' tao sim 'lu enão faltaram, e111 llénhunl de cel'tos setol·es· ela admlt11stracrt'
Alcibiadoes .Romio, RUbe.ns XUViCl'; be.m, a. vCl:daclc é esta embora não momellto·. simpatia apoio.-Ç solidar.ic.. fedel'al seJa o de oue oset'viço públi
Maliuel João da Silva" Amauri l~Olit~ saiba esgcrevel'.. el1lbOra o se·1! pr"pos- dade da' pOllulaçã~ que, deselCl logo, co COliPedldo, oUltudo exoloraclo l:OJ
N.. eu.za 'I'CSC.-'h, Ivan.c 'r~~h,. I{,,' ~'.0íll. 0.

1

' t.o que. sab..c.. csct'eve~., Pl'<Jcu.re .esco.n. pr ela.. manoifestou. p.rerer.ência lne:jul. 111onO\)ólio, pOderá. nnl'esenta.r-sc e~:·
.Rezende. Luiz Costa. JoaO SOuzfl"An,~ der os, crllnes, aqUl denuncio,. ptu'n vcca. OCorre; entretanto, qt\e, por celente, ·l1lap.:t1ificomeslllo, o que ncn
tônlo Almei~a, Fa.1Jrlcio ,Quadros, conheclrnento da Càmara~ ~Ua:1S os outro lado, em face justamente desm. t'empl'e se dá quando o rei'illle é (

Como se ve, Srs. Deputaacs,· a.s tl'u- criminosos !)l·esos em tres b(lt!dall, pl'efer\!ncia pela Frot:!. Bnrreto dimI- da. cCrtlflanca ent,re .virIas elnn~êsa!:
..w3asdo CoratlelCOrtese dlJ;': seus Tcmh()aqU.i oS n\1me1:os fOl'necidoll lluiraIll de muito aB o.tividadeB, quel' O Sr. Arino (Z<,: '-Watoj - Mas, RI
cortesães vênl encontrando 11 maIS p,ela, :p~;lcla e en~::llnlnhados pelo da Frcta Cariocn, Quer da Companhia oue· estamos' informadO/l, a emp1'êsl
veelnentcr~pul~:l. de toda a ~aQÜO 'JU1'lstll., Sr, Pl.'ado ftel!y. r~l'a~ dal1tareirae Viação FlUlninel'llle,o que cl1lefa~, "utalmetlte.O tl'ansool'te ma,

. !Nem lJ<X:ler1a ser de outr.:t. forlllzl, lll'e.;;as 1.211 lleSSÕllSenl tres batidas, determinou tonsldel'áVleI decréscimo rítlmo' ,iteroi-D'.stl'1to Fede,'a1 nhl
quando S. Exa, pI'etc:lde, nada Ulnl.s 1.211 pS80aoS al'l'ast-adil.s ao xadrez da l'eeeitadessll.s duns l'Utirt\ll.s em- temcxc,usivldade,priviléllio,ouqual

·n&da menos, Jo.zel'· renascer, sob (; re- como gado hUmano. QUll.la vantagem Ul'êsas ambas subvencionada': pelo quercon~I'ato pal'aexp1ol'ncúo d'
Siriie del!10crátill" rampas ct" OO:lC~!'l,:" pra a sociedade dCBSaIl plisõell? Tão GOvêrno Federal. . " sel'vitXl PUblico.
trl:l1)rio .con10 O. c1() Buchem,ald, 1~ () S6nlel1.to _ 11 pe.'ls6a.s porleriam ser Posterlomente, 08 prOill'lelAl'io., da O SR. ALBERTo'rõRRES __ Ei,
Chefe de POliCltl. alel;::;1, como just1- ])l'esas? tao sómente enl 1'e1a01l> a 1~. Frota Barreto paSSIl1'l1Dl li. gel']rtall1- PÔ1' que ponderei a V. Exa, e à CltSI'
licativll, qUe com isto estl:l.tIR llelan- d:ls 1,211 pessOas,.. havia n1allda~CJ bél11 os negúcioa dQ Frota C\\l'iocl\ e
dospelo. incolumidllde e pelo bolso cios judicial e. isso elltã confell8lldo pelo da Comp:lllhia. Cantareira e Viação OUE! e&l!l. ê·l1manelra de vet' de cert~

.. peresrino::: a.o Congl'esso EuCLwistliJO, Coronel C6rte!,POl'tanto, ',200 mo. plum.1nensee em pouco criava-se 51. esfel'lJ, da aclmiI11s1;l'a,nilo federal. cm,
~onio se :t/j~c. pcssivel ns.c:oclar, cais_a centes !lOfreram os mq,io.l'eavexames tua".Ao difll:U' para .toAo's· os que se bCll'l\ clelanão pal'tlclne,. .

d I l!est I I lên I " .. Quero. nesta ooottunldade, l'ess!l1to.l:tlld'.'·COll enave :r. u:no. .man . açao éi, as Ma.Ores voe asln ara qtl8. ~ sel'Vemdêsse melo àe transporte, \1ni- r;Uê ll. 00.. l11panhia CRntarell'a e V1a.çll
1'e1!.~iOBa; Entret.~to. nncabeça do Sr, S., CC'l'Onel COrtes treasse '1S suas cos ent.re Nlterõi, e esta Ca])ill.t1. 1lJ 1 ' .

. .COrtes n,s du:1S oo~a..s devem e3tlU' .t'l.IC!l.S da PoU.cla .Mllitat .no h'bi~ à que as ·lanchas da. Frota Carioca ,.. llnUnel1oe, .ant
p
l'!01'mel1te,. em se·

malto ~nIundidas, cl't~culênela e ao desreapeito aoa dl- atendiam ao público cobra11dc a ta- Iluida ll. Frota CI11'loca e as atual!
·..!Jo.is,' Srs. Depuatdo.i, ull.o .o~u'am l'e1tos do PO\'(I, tsse Chefe de Po1tcla ritade Cr$ 3,20, poLpaSSngero, en- ti~~~~~~~:~~ê~afr~i~:~~~e: mano
«\fns tropclü'-i' [lo ou:> m:: refeIl. Elas chega ao c'dmulo t!,e. pretender .el aUIll1to nas 1llnch~a da Fl'ota Barreto tste, Sl'S, Deuutados, o ··l'eCluel'1
'do .de to.dos C8 dlas. Ma", ~o.d') ~R~ melif1uo,:~zer que fao JOfam Q1)801u, o tran8Porte se fazla.m ll.\1enas por 111entOl'lUe pretel1do fazer cheqa\', por .
. ·têm 11m!!. ~acet(l. nova.~ .tamente pIesas llS ava eras que Gil- Cr$ 3,00, o Que levou os conccs~ioI14· hltermédlo da· Mesa _ e é dos qUi

Os JOl'11nis noticial'an1 CIUf> nssel>:ta-, tav!\m lavando. ~:mdlU5 ~l'.tnheltn.\> rios, desta 'lUtbna. a, tlo lOloPUsa- sãoautomitlcamente deferidos,.
feItA J1A,,!'~d:1 foo'ln":1c1!~n \1")1' 11mn f l'll1(~ eRtavam coz an o, 'lluem nAo t'am a admJnL!tl'(U' a. P1'Ota. C:UiOCA, forma regimental -110 Sr. M1nlatfo
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o SR, ALTAMIRANDO REQUIlO:
81'. Pr€sida1te, para tl'atar do Pro

jeto n," 4,132-54,· permita V, Exce~

lência e permitam os nobres Senl1o
res Deputados lhes declare, decomêço
não, trazer pura esta tribuna nenhum
'Preconceito faccioso no comando· das

da VlflÇão e Obras Públlcas, Dal'a idêius, Delll a mell01' preocupaçfio de 11. institUição do curso seriado '.! da [estUdadOS nO primeiro, enfastlam:se,
que S, Exa, nos forncça to:1cs os dialética educacional. outorgado diploma de buchar,~ladc contrafazem s~, desinteressam-sc lJor
lIubicidLos que nos possibilitem. jul- Animam-me aqUi, nesta hora, I)lj em letras a par, do curso de uma inteiro de sua..; obrigações, ante ·as
gur com sel'enida{le, severidade e re- intuitos'mais honestos e salutar~s dc hora para outra, em 1911, pelo D~- mesmasquc.5lócs já propostas a exa
lativo acêrto, quanto à tais elementos cooperação, .num problema de ta- creto, se não me cquiv'lcO 8659,. era me, elnoora em prOj)orçães bem .re-
de convicção, os concessionários des- manho relêvo social, econônllco e adotada a famosa Lei Rivadávia, de, Iduzidas, . ,
sas três emprClms, cultural, que justifica pl-enaDK'n'êe como todos sab<'Ul, radicach i!l,~,pi· Tal rll1~todo, a!lt1cl'ônico, diversivo,

O SI', Froé<. Amdc(1" _ V. E:>t,o per- aquela legenda que .se acha insc':*l

l
ração alemú... . 11'·.:petitÓl'!O, é que é c:msiderado fa-

mitc um apl1rte? na. frontaria do Ministério da E:lu- Se ê verclade Cjue a ~i Rivadavia tal' pl'Cdomitlante da falência edo
O SR.. Al.B.l!iRTO TõRRES, _ cação e 9l!ltura e que 5iiz s~r "cu- nos trouxe inovações.consictcmda., fracasso de 110SS? ensino secu.n~ár\o.

Ccn tôda. a satlMação, sino materlll, de salvaçao publica," inconvenientes, o fato e qUe mUltn Somente' quem e professor nllllr,ame.
o SR. FROTA AGUIAR _ O requeri- Sou, neste ensejo,. monos o delegado coisa tinha de boa, Criou os C:mo.:i que acompanha as gerações dos onze

m€nto de informaçõ::s de V, Exa, é de Uln partido, m€nos (} mandatá:doLivres,que deram em l'esultado os aos dezoito anos, pode dar teste·
oportuno, E, como D~putado cnricca de. tun Estado do que velho ·professo!'. famosos douto!'es desessentu mll·l'éls, munho da decepção. dos jovens, ao
endosso-o integralmente, nos têrmOs não direi encanecido, porque, para Mas, quando os inconvenientes iam encontrarem no cw'socolegial,mn
em oue V, Exa o formulou, tanto,a natureza não me foi hostil sendo cOl'1'igidos e aparadas as 2.res~ térias que já estudaram e de qv.e já

O ·SR. ALBERTO TORRES _ 80- de todo, mas,segurannmte, amlldu- tas da reforma, como .se esta fósse tiveram c01ihecimento pleno, emb'J!'a..
bremc<lo desvanecido estou com () recido no mister abnegado de en- um grande caudal em liberdade à repito, em menores proporçôes,.no
.aparte do 'lustre Deputado Frota sinal', atl'a.vés de qunse meio século pro~ura do leito natural sôbre o qual curso ele ginás!~. ..
Aguiar I . . de tirocinio, pois, ao iniciar um dos deVIa correr, 9uatroanos após, em Para exemp1Jflcar, 51'S, Deputados,

O SI" Tenór.'o Cavalcante _ Ctll111 . CUl'SOS de que sou professor no Co- \1915, no. Governo. \Venceslau Braz, tenho,a'qui,o atual progrnm.tde;.
,'ld d d R' légio Estadual da. :Bahia, no nosso sendo Ministro do Interior e Justiça História, de que sou professor. l...~

re~res::ltante. o Esta o ,o ,~o: co: Pedro 11 dali, comecei. a. ter como o grande jurisconsulto Carlos Maxi- L" Série ginasial e. na 2." Série co
lega ,lI-. V. Exa" quel'\) d.claxaI 130 alunoS 08. netos dos primeiros a flue rniliano, pela. Lei n." 11.530, era in- legial, vê-se o tipo clá$ico do enSino
lldárlocom a. feliz fnlclatlva do ra- tive lL honra de transmitir meus mo- tegralmente mudada a. orientação gc- cíclico, com tôdas sua.! respons~b1l1.
querimento .ora. env.ado à. ~esa da destoa conhecimentos. raldo ensino, instituindo-Ilênovo sis- dades detrimcntosa.s de noSSll ma-
Câmara e estou certD de que el~ será. . Ouvi,. com sumo prazer, e apl'en- tema educacional. Não durou nluito. quin2, edUcacional, ' .'
a. luz que brilhará 110 nevoeho da dendo mUita coisa, os eminentes ora- Em 1925, no Govêrno Artur BeJ:JlIU'- O aluno do 1.0 ginasial vai estudat,
oonfUllsão reinante l1as Frotas Carlo- dores que me antecederam nesta trl- dell, veio a reforma. João LUiz .A.Ives- no começo. do curso letivo, o Des.
<ca..~ e Barreto e na Cantareira. buna _ os srs. Deputados Teixeira. Rocha Vaz, conflituando, visceral- cobl'imento do Brasil, as grandes na...

. O sR, ALBER:rO TOR~ES - Se~- Gueiros, José JoffUy e Coelho de mente, em "uasetoClOB. osporitos de vegaçôes, a figy.ra de Pedro Alvares
.!ubilizado com as expressoes do nobte SOuza, e, acompanhan(lo. de pert,). o doutrina e de slstemá.tica, com a ·lel Cabral, as expedições exploradol'as.
Deputado Tenórlo. Cavalcanti, de desem-olar de suas· oonsideraç6eS, naO anterior. &ta. lei começara a. dar Passando li 4,6 Série do mesmo ciclo,
apolo à. minha deliberação de for- me parece4que o qUe. ~ refere à evidentes e ótimos resultados quando volta· a estudar o. Descobrimento do'
mular o requerim~nto que acabo de proposição· ora em debate tenha Bidl) em 1930, após o movimento revolu; Brasl1... 08 dois cic::los Ibéi'1cOB da na-·
ler, com o objetlv<? de. lançar luz devidamente equacionado. Não repu- clonário,surglu a ciência oficial do vegação, Pew'o Alvares Cabral, o des-.'.
sObre todos Oi 19.5Pecto

i
13 ddesjStoa qU?SM ro o projeto em causa, de autoria da emlnente 8r. Francisco Campos, E, cobl'imento de novo, as· contrové:.sias

tão um dos qua'S .de me a. ql;1ero nobre ComiBBão de Educação e Cu1- então ,pelo Decl'eto 19,800, de 18 de relativas ao d€Soobl'irnentol
flxal': o de que há, na opinlao pub1i- tura e de que .é relator o ilustre abril de 1931, era tentado novo 111.01- OSr, Coelho ele Souza - Apenas .
ca, totaldesconbacimento da. m,anel- Deputado. NcStOl' Jost, medida. inter- de ensino no Brasil, sobretudo de en- para robOrar at:Xposlçoo que V, . Ex
ra como a Companhia Cantp.rel1'a e ramente. descabida, tendo em vista. slnosecundá.rio, celêncla .está fazendo -: depoiS de
Viação Fluminense passou à pl'op:-ie- os propósitQ.~ patrióticos que o ln&lJi- se as reformas anteriores, com: 1"a- ter examinado na prova de admissão
dade da. Frota CarIoca S.A. e da raram, EntretAnto, e apesar disto, ras exceções, em alguns pontos, já ao ginásio, sôbre a mEsma. matérl:\1
iormapol' que essas duas em'Pré~a.s $QU contraêlE.i -~la sua inoportU- eram em sentldo regressivo e em deM aSR, ALTAMIRANDO.REQUI10:
foram para nas mãos dos concesslo- nidade, primeiro: segundo,pela sua. trlmenro da cultura nacional, o se- Exatamente,:E:ste, o grande ví<lio'
nários, da Frota Barreto. . profunda lnconveniência, e, tel'ce1:ro, nhor Francisco Campoa, contrariandO do ensino cíclioo.

Dal por que tem,,?so máximo em- pol.' um argumento aqui ainda. não o que demaJ.s aprimorado já ll'tvla, Vai o aluno para o colégio, ~, na
penho em que o S!, Mlnist~o da invocado: pela sua inconstituclOllUM em todo mundo·, civilizado - nos 2,1' série do curso, aos seus 16 t'.nos,
Viacão e Obras l'úlJll"'as faca 19ual- lldade. . . Estados anldos, na RúMia Soviética, COm tôdas as naturais preocupaçéiea
mente chegar? ~sta Ca~a .cóP~qS das . Indo P01' . p:u:tes, vejamOB porque na. Alemanha, na França e na. Amé- de já. .ser homem,de ser um espi~lto;
·escrituras se .~ tt'ansfl2rênclas. se 1I0ucontra a. medida, em face âe sua rica Latina, c<lmo base do ensino se- senão em plena maturação, ao me
compl'ae venda, se de promessa de 1nO.portunidade. Ouvi, com muito cundário, plasmou a SUa reforma na DOS em plena formação de acôrdo
<compra e venda, ·se. de ·eesslio, e, ~als acatamento. o.preclaro Deputado maior, na .mais. dura, na mais pas- com.. 'ás vaidades naturais .de sua.
que isso, Indicando os ·número.s. dos Coelho de &.luza haver dito' que não mosa, mais inconveniente sistemá-. idade, vaiene-ontrar novamente o
livros. dasfõlhas e de ordem que tais se trata, nesta ocasião, de uma xe- tlca. , . Descobrimento do Bl'asil, as idéias
lns'rumentos tornaram nos registros f<lrma e sim de -atualização' da. Lei Como. sabem todos os srs, Depu- políticas e sociais e econômicas. do
públicos, a que teriam de ser le\'ad03 Orgânica vigente: Antes se tratasse tados, há duas formas de en.smo: 5f.'culO XVI, as pretensões fl'annês'às,
por fôrça de lei. . de reforma,. apesar da profunda e ensino gradual e ensino cicl1co, esnanholas e p-ortuguêses, a. viagem

Na luta que estamos travandO fundamentada d·esconfiança e da jus- O sistema ciclí~o foi o profl'!rido de" Cabral. '.'
contra a ma'oração das pas°a<1:en'S ta prevenção que alimenro contr:. as pela Lei 1''ranciscl) Campos, experi- Ora, 51'S, Deputados: apesar :<te
nossas emprêsas, sem llenhumapre- ref<lrmas de ensino, nest~ Pais, mentado em tôda.s as Naç~s, e con- professol' com a consciência ~xata
ocupS,Gão de ordem pesso?l,ap'nas Por ocasião' da Constituinte de siderado anacrõnico, antipedagóglco e de cumpl'ir sempre o meu dever; e
po~suidos do nlto propósito de bem 1946, antfs de - com muita hor.ra improdutivo. . .. doe com umtirccínlo largo, l}r<lCUrar
a.tender aos reclamos e l'elvin::1i~pções para mim '-' haver desempenhado, . A França, em 1923, depois da -::am- 5-'l.bel' conduzir às classes, impossível
de quantos se utilizam d€'sse mfio de nesta Casa, as funções de Presidente panha -post-guerra. tremenda,sug·· me tem sido, COnloa qualquer pr,b
comunicação, outra coisa. l1Õ:O faze- de sua Comissão de Educação; ,ündlt tent~da pelo~. melhores cír~ulos cul- fess,or que deseje ser sincero Co que
mos que .rigorosamente eUnlm'ir o ao correr d·e nossos trabalhos, r;;velel turalS do J?alS, na matéria, .!Ulllll,' o queira denunciar, impossivel ,me
no.80 Inandato, . pr'l::!lJl'ando desemM a meus nobres par-cs, na ~semhléia nou-o,'O gr~nde Jean Rickepin, em tel~ sido conter, muitas vêzes, a. ni~
penhá.lo rom a ener~ria, com oe~- de 46, a. assom9rosa notíCIa de que, nom~ da "Llga pel~ Cultura ~l'an- ll1l'leda~e dosal~nos,. quando:·l1~es
pírita pqblko e com !l. .determi.,açno de lS{Jl:;tté aquele. ano, ~72 .reformo.s cêsa', lançou eloquente ~aiufesoo propor':lOno cOnheCl!ne!1to do assun.to
de n~orecllar dial1te ele quais,uer Co 1'>3fornllnhas haVlam atmgldo a. 01'- ·emque apelava para o governo, !lO submc·tldo a aprec;açao na oportu-
o1:'stácu'os, em fUl1Ção rIa. confinuea ganização de ensin.o dêste 'Pais Des- s~ntido d~ nãope!'mitir a continua- nidad·e.. .... ','
em. nós depositada nelas ()leitar~.do sas reformas, malores.· oU me:.1')l'es, çao d~ slsrema .clclico no pa:s., E . Pois bem; este .éo. êrro. aosUt~tQ
livre da terra fluminen,se, totais ou pa~clais, s,e15: em pu!lCOS Frar.:çols Datin, em seus "ttudes", .denossa organi~açao.educaclOn::ll, ~m

Asssim. Sr, Pr·esidellte: concluo .cs- anos,. revoluclonaral!l:toda a nossa s·egU1u-lhe o mesm~ rumo, Pois em segu~d? grau, Isto e, do curso se
tas Nlnsidel"l\.l'ões, convicto dequc () orgamzaçáo, na eSl1ecle. ;923, a França ~Ol, na Europa: o CUndal"lO, Pl'eCISamo~, qu~nto .:\ntes,
sr, MI"lsh'o dn V!al'i'ío e Obra~ PÚ:' Em 1882 o rande Rui Barbosa ultimo ~ais a aOO11r oensinocic!lCO. quebrar o tubo. Nao ha hOJe,!lIo
blir.as, fornecerá à Câ.m~r~ elos Depu- .rogramará aq;ela refOl'ma vertia- O ensmo gradual é aqufle .em que mU,ndo, país. ~lgUm que. adot~~,. no
tados o mais brev" poo'5l"el o~ e'e- ~ i t' . t I qu sfgtltldo ao aprendizagem das matérias vai CUlSO secundalio,. o eDSlllo Cl~,lCO,
~entús Clue temos ~or Indisúen'oávp'se l:,amen e emtalPscra :nei c, Lea-o 'se sendo encerrada, sucessivamente, no Em 1946, tendo oportunidade. de

• " .' n" . d • ,expoe .0 .!n s re. aI. ro . desenvolvimento curricular. ser l'ecebido na "Associação de Edt;'f;
a um fl;!felt.l'l .1UI. a.ment. 00' a. ~u~~~ adotada fosse pelos poderes compe- . O cíc11c.o dá-nos idéia de uma sé- cadol'es" desta capital,em homena
att~nto., rodos, oue o povo no. o u~ tentes, ,~o~ teria pOsto multo à fren:e rie de circulos concêntricos, que vão gem que muito me comoveu. achei
senl1.: acomoanha os ,nos.os g~,.to, dos proptlos norte-americanos. Eta aumentando .gradualmente e na pro- por bem diz"'r-Ihesisto de referimo
fisna~'za osnos~os, mr)\'lm:n~C'f,:/ n~o ê!e inspira~opel() grande' Horace porção da transmissão desconheci- cla precisam.~nte ao m'nior dos 111
admIte nem .n~e~ô} tut~. enc~ 81 Mann, o prlmeiro S~cretário de ~11- mentos. Nesse ciclo, os segmentos vão conveniente!' da nossa organização.i2e
fraouesas e r.aYllt1.la,oes: (Multo b_~ sino ,!ias Estado~ Umdos, e essa l.ns- aumentando,' também, proporcional- ensino secundário: O 'sistema 110s
multo bem Palmas), pir~çao tl~ha Sido buscad~ na fIto- menteà8 matérias ministradas, Tais ciclos _ diz uni mestre dos malorea.

sofia do F.chte norte-am-el'lcano, que, segmentos corresp·ondem aos mesmos 'do Brasil em assuntos dessa. natU-
;:: E UTADO SE- em matél'la educacional aquel13 Po1VO i assuntos já tratados DOS segmen~\lS reza, o esclarecido Padre ArUndo

D~~miS~LT~~~J'no REQUIAO ~ Po~l'l~ Sd' eq!.liparado ao grand,e menores, dos circulos anteriores,di 't{ieira, que todos conhecem, .no ~u
PROFERIDO NA SESl;ilO D6DTA ery. axnar, '. partida. e dos demais subseqUentes. hvro.:'q, pr?blema do ensl;.t0 ~
15-fj-1955, CUJA PUBLICA0.'\.O DesPl'ezadas foram tôdas as pro- Ora, geralmente, todos sabem, a cundarlO ,c:dl,tado em 1936;. O s~:'
SRRlA FEITA POSTERIORME~- p.ostas do grande Rui e, em 1901, j1;1ventude que frequenta. O segund.o tema dos c!clos, ta1vezo um~osl~..
TE, . ainda no Govêrno Campos Sales, por clclo do .ensino se::undán::> é aqu:!a ;ema exe9ul~el em ~nsln~ .pr1l11!.lr.1p,

iniciativa do então Ministro da Jus- ·que se sltun entro(;' os qumze e a.e- e contl'a-mdlcado no enSlnO s·ecu!~
tlçao snudoso Eoitâclo Pessoa. ('1'0. zoito anos, Nessa ldade, ansiosapol' dário, Destrói o interêsse por tirar
criadó o "Código dos Institut~s OflO!' nspeclios e sensaçõe!'aindanão ex- a uo,,:ldad-e das matérias, Todos. Os
clais de Ensino .Supericl' e Secundá- pel'lmentadas, nessa idade funda:11'ell- que tem alguma.prlltlca de magJst~
rio". '. talme.nte especulativa,os meças que- rio sabem qu~o dlficil é pr<mde:":"

A' Lei Eoitácio Pessoc· conv-JrtiJa' l',em receber. novidades, De nloelo a~enção· dos alull0sdUl'al1tecinqUen
'sllll'eaUdacle. deI!, cfetlv~mente, frLI- Que, quando Se lhes propõ~m,n;l se,- to.. minutos de uula, Saber tornar·;;a
tos magnfricos, Qunndo, porém,. nos rIação .que começam a cursar, n::J- aula il1~ereSSalllc G 'UnlU à:ls. mal~:
seus efeitos, ela se sedimentava., com que1e ~lclo, os m-esm·os assuntos ,já des~jávB!S vi!'Wcles. cm tod:>s-o.~ qu!:"



. '

Ô SR. ALTAMIRANDO REQUI10:
r, :Multo obrigado ao' nobra, Dep.utadc,

João Menezes' e 'a V. Ex.n Sr. Pre·
B1dente.

O Sr. Coelho de Souza Não
quero roubar' o tempo de V. 'Ex.li, que
o 'está usando com tanta proficiênc1&

'1.' bri1ho.(Apotados) , ..

Ó SR. ALTAMIRANDO REQUI10:
:Bondade dos nobreacolegas.
O'Sr. Coelho cle Souza ... mas es·

c!maria dizel·lhe que ',8 'emenda. esta
belecendo q~ os programas ,serãl'
por ciclos ,e não por série, e não dls·

. trij)uindo a matéria taxatlvamentt
pelo vârias séries. ,vem ao enccilltrr,
do ponto de vista de V. Ex.a A(lresce
que"a Diretoria do Ensino Secundá~
rio '·está. !loje entregue a um llO~lem

de :ldélas ventiladalle no~ress'stll.~
o Professor' Armando Hildebrando.
que nosdâ também a, g-arantia de
que' os prog1'amas serão redigirios
nessa. orientação. .

dedicam 10 professorado, ora. OI O SR.ALTAMIRANDO REQt1I.i.O:
alunos, quando vêem 08 mestres pro-
.por-lhe questDeS, j9. ventUaClas em. :Meu nobre colega: tracei uma ori..
bora supertJciaunt!ntenos cursos In- entação a êste discurso, e não devo
feriores, perdem todo o empenho pelo quebrá-la. O projeto está em prl
ClUeouvem, quandO nao obServam meira discussão. Se não ,houver tem
friamente que j,á conhec'emo oonttl pc> para chegar à sua inconsticucio-

, que lhes Val ser desenvolvido". nalidade, reservar-me-eJ para a se·
I PaJa bem: se eu sou contra o .\tual gunda discussão, exatamente 'para

projeto em debate, pelas razões que não interceptar a contJnuidade do
1nlclalmente, expus, pela sua' inopol'; meu pensa~en~.:Mas, de já, e par~
tunidac1e. iJela sua inconveniência e q~e V. Ex. nao suponha. que aqu.
pela sUa inconstitucionalidade, ~endo. v~m com segundas i~tençoes, enut,?-
as minhas homenagens todavia, aus I clando'1?'or .acasQ, razoes d'e que no.o
llustres compouelltelõ a.a Comissã·) as ~uma mte'ra e absoluta reSp'JllSU
Educação " Cultura que o ap:oYa~ bll1dade ...
ram, porque na sua inicia~iva c.I~ll' O Sr. Nestor Jost- Não faco ê.ste
~Ubro quanto ete lntel'êsse, el~s ac~, juiz,o de V. E:~,n.
tentaram, para evitar a contm'laçao
:b que 0.1 esta. '

I:oj,-'" Se me ro~e p,ossivel acreditar que,
'~,~J.ltra das linhas mestras do Pl'O~
jeto 4.132, haveria possib1l1dade. e111
reguIamentuçó2s posterí{Jres, ,d·e 1m·
pedir, precisamente, na programaç:HJ
e na distribulçã,o das matérias, ent)',:
I) ensino ~Ue' não quero chama;: de
cic11co do primeiro grau, secun;iál':o,
e o d·e segundo grau. s,e se pue:t.ess<:
impedir a repetição dos mesmosa:;
SUontos, embora as matÉ'l'ias pude~senl
contJnuar a ser leciona,das, ainda :lon
cordaria, em parte, nest~ ponto.

o SR. PRESIDENTE - Atenção!
Inf.ormo a V.' Ex,l1que dispõe 1l\W·
nas de dois minutos para conclun'
sue. oração.

O Sr, JO{J,olUenez/ls - Sr. PteS1~
dente, pediria, de acôrdocom :) Re
gimentu, prorrogação do temp'J d·:!
orador. ate o fim da Ordem do Dia

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
defere. O .nobre oraàor dispõ~ cie
mais 15 minutos.

r'IS"- Tlrça-fefriA.. , ,-

facultativas, o que signlfica, maté- o SR. AL'I'AMIRANDO REQ1UAOI
rias 1nex18te11tes, v18to comosabemell
o que é facultativo neste PaiS? .!:'vDt<J AreformaCapanema, que prOJUl'OI1
iacultativo em repartição, públ1c:t é melhorar .; contexto da Lei J!'ran
repartição fechada.; matéria facHa,n o cJsc~ Campos, porém lhe canse/vali
Uva, em cursa secundário é matérIa as llnllas mestl'all \la. clclagem. ,Aiem
lnexUlvente. d.!Sso, Q rigidez que deu à OJ'ganlza

O Sr. Nestor Jost _ Permite çao do .ensino agravou, ainda mais.
V. Ex." um apartE:? a. sltuaçao.

. SeI que e.~t"" ,últlma parte foi pre
O SR. ALTAMIRANDO REQUUO: cUlamente o qUe o proj.eto da Co-

V. Ex.n, dep{Jis, t,erão aparte, poro missão de Educação e CulturaV1JOU
, obvI~r, e " fêzmuito bem, ialldo

~:;'e~[~~ndO ,termmar o mea, pen· flexlbilidade ao curso secundârlo, di-
O Sr. Nestor Jost _ PretendJa vldl1).do,o em duab P:lJ.'t,ss, 'éJm J se

dizer a V.Ex.~ que estou prestal1do veriftc'ou .la .França. .Jma das par
mUlto at.ençàllao seu dfscul's<), e quz, tes é aquela dos quatroprimeJl'es

, d V anos, a. lase de ol'íentação e '..ie .tor-
dado.o pouco tempo e . Ex." tilS- m.aç,ii:o, aqu,elô, fase que veio, no pro-
~õe e ao praz'er que V. Ex.R nos esta t 1

O ,SR. ALTA"IIRANDO REQUIAO.· pl'oporci,onando, resp,onderçi aQ, al'. J,eo, p~l'm tlr aqu1l9 qU'e o Sr. D,pu-
i' tado Coe1110 de Souza cl1amou ae

Multo agrac1ecid.o a V. Ex.n vou gumento de V. Ex.
n

quando t.iver possibllidade de intercomunic.lçao
+n t . . oportunidade de oClp,ar a trJbuna. com os curso.!': ti'CUJ'co ... pl·ofl'SSl·()'IOl.enanlerar, ~m sln""s,e, res POULOS ' " •

,que se me a!i;ruram inconstituclonals O SR. ,ALTAMIRAr,DOREQUIAO: O Sr. Coelho de Souza - Já e.õtá,
no projeto da Comissão de Edur.açao· como encarei, consacirado na Lei nú-
e Cultura,' e lnconst1tuc:.:mals, quzr Muito obl'i::;ado a V. Ex.n e esp,;'l· mero 1. 821 elab'orada pela Comissão
no que diz respeito ao Direito Ct)n:.- l'arei, com tôda simpatia, a sua 1'1'0- de Educação, no aI!a ;}assado.
tituctonal ,Público. ql,ler llO que s,e messa. '. O SR A'LTAMIRA'NDO' E'
relaciona com o DJ.reUo Const!tu::io- Os lic,enciados,por ex:emplo,r:el:t.s '. R QUIlO:
·nalPrivaao. Faculdades d·e FllOS,ofh têm o lieu Mas' é d d J'dir,eioo adquil'Jdo, com a atrib'UJçj,Q, ' ,,,a ver a e nua o Pl',) eto,

Afigura-se-me, nobre colega Nl.'stor em tal parte, at·ende aos reclamos
Jost, que, no projeto da Comi.'l)ão, qu'e lhes .izeram, de um diploma para do inter~sse socíal, permitindo que,
h , fl't ensinar d'et~rminadas matárlas. Jrí f f

a um con 'o com, o art .. 141 da ni:o m.e refi,'o a'o latim. Por e~\~m- na ase de orma~ll.oe de orier.ta-
noss,o Text,o Magno, em dois :)~Ta' - çãoi haja perfeita sep"ra'~a-o da' so." pIo, liSlinguas a.nglo·gel'lllânieas,' o " ,"' ~grafos do mesmo, Diz. o § 1.e; qU;'l gundafase, que será a da especla1i-
"todos são iguais perante a lei", A mglêsé tomadomateria não ,S::!l se zação, e de ieterrriinação, por :)utr()
, l't d dê ito V E o~cativa ou facultatJva, porqu,a há I ,. tamp I u esse conce , . xce· "'l'ande confusão no pr"jeto da Co. a..o. nos raz o aspecto· da lnop"l'tU";

lênciabemll alcança. No projet.() de o nlciade, pOl'que o de que prec:samos,
que V. Ex,n, foi l'elator _ relator missâ~ de Educaçã,o e Cultura. Voa no momanto, é, de fato, de L1ma r(~..
muito douto, muito digno, muito para prová lo. , ' , ,forma de base não envolvendo ~ó O
louvar- no projeto de que V, E.,,- Fala? projeto, além das I!1atérias, ensino secundârio. mas os ensmo,
celência foi relator, estabelece-se en- verdadell'amente obrigacionaIs, em suz;el'iore primário, por um lmnera
tre oourso gInasial diurno e o 'curso matérias JPtativas,~o s,eu artigo 15,·· tlva constituc1,onal vis,ente ná maiB
ginasial noturno ,uma diferença. de que diz, literalment·e. de vtnte anos
dJreitos, evidentemente, no quedl7. "Além d9.l$ disciplinas obrigatórias O ·SR. PREsmENTE - Atençãol
respeito ao tempo e às condições do mencionad!Ul no artlgo ~nterio!', o Aetvil'co o nobre orador de ·:}ue, ~
indivíduo que vai porêle passar. curso colegial terá disciplmas optf~- tempo destinado à Ol'dem do Dia já

O Sr. Martins RodrIgues - Ne~e tivas, de a.cõrdo com normas geraIs se esgotou
to t int ' .~ d A d expedidas, pelo Ministério da Educa·' .

p;m , es ,ou ·e:ramen"", e, aClur o ,.ã.o e Cultl.il'a". , O SR. ALTAMIRANDO 'REQU'I"O'.
com o nobre orador. Não me pal'ec~ .. A
mesmo democrât1co estabelecer essa Está ,certo. Ai, compl'eende·se o Terminarei S1"P 'd t
dJstinçãoque o projeto faz. Por Isso, que. a c.o.pissã-o deseja. Na jUilti~i- Não é osSlvel' ne~esde~~ ~ ita
apresentei emenda suprimindo a dis- ,c~çao, portm, dfS, m:t,ári~~ ique i1° nenhuma PrefCirrrta de meia ~l!e ná
posição. . ~a~oEt1:loa~~n:at~r~at~~:l~ati:a: instituição ~ducaclonai do Pa1a, por-

j tifi ' t", t '1 " que desde 1934 a Constituição pre-
O SR. ALTAMIRANDO REQV'I.10:fr~~ ~ p~~je~~a a,nen e aque e ar· vIa.' Ui'll plano nacional de educação
Muito Ilbrlgado ' Para que haja matéria optativa que - não se sabe porque - ,I) go.

• , evidentemente, é necessário que exls~ vêrno constitucional, do Sr. Getúllo
_Há uma distinção clamorosa,quto ta opção. entre" uma ,u outra coisa. Vargas nao fêz I}om que.,.pudesse sair

n9.0 pode ser aceita, mediante I) es- Até ai' se ac1mite que entre frances do Congresso, no qual êle tinh"
pirito da Constltuiçã'o., Como e.'lsa e inglês o a!uno opte por um ou maioria, que o alXliava.
dtferença entre brasileiros" já.nll.o opte por iJutro dos idi,omas. Como O~r. Coelho de SOUl:a - :) se
~.~o somente jovens, mas até em '/1- poém, o .,rojeto. na suajustificaçâo nhor DePutal1o. Gustavo Capa::1~tna
.ihdade. porque n.o curso noturuo se fala. em -matérias facultativas e Vá. ,oderá resolver a ddvida de V. ,Ex.a.,
matriculam homens feitos, homel~s rios dos autores deemenClas âo mes- O SR. 'ALTAMIRANDO REQUI10'
até maduro.!!. que precIsam tl'a\>!llhar mo pers1at.em nessol afirmativa, a . , •
durante o dia e dedicam as horaE inexistência dessas, matél'ilUl no cur- Apesar ..lls&o, a Constituição :ie 46,
da noite para .estudar. Como .~.qta- rlculo é fate incontestavel, e, se c.s- em que nós t1'abalhamos, reflete essa
belece,t: disti~çao entre, estua.lll1tes sim é, preJudicados ficarão todo.~ ;)8 preoCUpa,Qão do BrasU Inteiro: 9. illS
que sao obrioados a frequentar. sé· licenciados, pelas Faculdades de fI.- tituição do Plano Nacional de Edu
l'ies s,eguidas à nl)i~, precisamente losofla contrariando o esP1rltu(iO' cação, contida. 'nas Diretriz.es e Bll.ses
aquêles que menos tempo têm para parágr~fo ;) u do art. 141. , da educaçã"nacional. Essas :~ses
fazê·lo. ao passo. Que outros, jovens Ainda .nais, afigura-sE-me, Mbre aqui se acham. ouvi todos os argu-

O"
. SR. ALTAMIRANDO REQUIAO: .poderão fazer êsSe eurso em quatro Deputado Nestor Jost1ue o art 174 men~os eXllostosda tribuna,sObre &

anos, durant:e o dia, com ali ta~ilj~ que diz caber ao EStado o amparo respnnsaal11dade do llder da maioria•
.A~radeço duplamente ao eminente dades p.ec\lhares à sua condição? à CUltura. nãu pocleperlnitir o ~.}rCe que as havia trancado na sua ga

co!e~a. Deputado-' Coelho' d-&', '3ouza Afi~ura·se-me que há um~ diVI~rsl· no currlcul(, secundario de ma~érla~ veta, por questões idE'oi6gicas, poli-
a sua interferência no deba~ e, tiS dade de tUreitos, out'orgados nos POli- con~lderadas pertinentes à., comple· t1ca& e até econômicas,

,palãvra.~ srenP.rosas com qu~a"'\bUl1 tulantesao ensino seeundârio, mentação da cultura. human15tica bra. Se o lider Gustavo ,Capanema
$l,f\_me hrmrar. ConheQo, d~ perto o Outro ponto grave: O I 3.u tic ar· sUeira e à~ sua mocidade prende o ~rojeto d-aD1retrizes e 5a-
:roto!. Hlldebrando e também sou um tigo ]41 reza que a lei n!oprelu~i' Assim, nestes três p.ontoi, ent~lldl.l ses, a solução .nã<l é virmos.eompe-:o
de .~eus admiradores. carã o :1lrelte: adCjulrido,o fato ,R- que o projeto contraria o texto ':uns- quenas JU parciais modificações de

rtdico perfeito e a coisa jUI~adn • tituciona1, mas quero ,voltar ti. qUe3- emergência, que não .tendem 1\ 11e-
O' Sr. Nestor .1ost - Desejo t:>.m- Per~nto 1.10 nobre, DePutado ~t'5tol' tão dalnconvenlência. cessidade naclona1.ProcuremoB,

béDJ me congratular com V. Ex," P01' Jost. é ou nl\o é prejudicadD em , quar,to 'lotes' por intermédio da Co·
'qU&: eo\ncid<p. meu ~n!!amento oom .legftimo direito adquirido d~ m:.l1tos De referência. ainda; àlI grsmdell missão de EducaQão e Cultura, a.pre--
o .Que !lcaba,' deext>Of quanto aos individuos, d.: muitos brasileiros, 1)e- reformas do , ensino, . veio, em 1942. sentar novo projeto :ie reforma dt
ciclo!! de et1sino, mas pediria, &e t6s!lf! lu te!!, protegidos, em face de ~ereln a, reforma eapanema. . bast:o porque, tora dessa Iniciativa,
,possível, aflorasse o asp~to da ln- consideradas facultativas - e ê!8P O SR. PRliJSIDENT1!l - Atenção.! patrlót.ica e salutar, tudo o que se
eonatitur.1onalidade do 1;lroJeto, pO('o 6 um ponto sôbre o qual ~u teriane- Lembroa'o_ nobre orador que:l18pO' fizer, serl\ em det.rimento dos lute
que-: teria muito tl'lt('~~sseemadapt'- cess,1C!!lc!e da alongar-me em, ",ut1'1l de dota minutoa. pois eati a finC111r- rêsses do pn~ino PÚ,bllCO" no Br....u.

'lo • Boua- ClU'ta Mapa, oportunidade - em face de mate::iasse a Ordem do Pia. ' (Muito bem; multo bem).

\
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