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Mesa
Preside1~tl - Ull&-eI ÓU1marAea..
prll1lelTO Vlce-p,eslaen~e - PIOres

l1a cunna,
seaunao Vlce-Preslllent. - 00110'

Ilha
prlml:"o. SecretariO - D1YOD~lr

(lOrtell
. Sequnlto Séctetarto·- LeonarOo
Jlarmcm.

Terceiro Secretario .~ I!lIteve. Ro
Grlglles. -

Qr.urto secret4rlO - Aurélio V~llnn
pr1l11l'lrO ·Suplent. - Mário 'fOal.

lI1erlQ . ,
Sel1unlto Suplente - Dmeruio Al~

ruaa
7'ercelTO Sltlllente -:.. Jonal .Bal1l-

ense ..' . "
Quarta ' SUPl~tll'· - DIs..tlult· 'Ro-

bdo. '

SecretarIO ..- Nestor' Massena SI;. I

eretanc oeralda prlllllaênCla '5'11)1
CltUldO, durante!...8 licença DCir t'.l1110
Watzl. Dlrl!'tolde OOlD1llSfleal.: ', .

Líderes e Vice' Lideres
, D/\ MAI0R1A

Vieira de Melo _ ~la,!T

lAurelrO JUnior _ .vllie-Lt/ter.
f!;lnLUO carlll4 - Vlce-l.lIle,
Lamelra ~fttcncourt - Vloe-lIa,.,.
LeiJllerto ...eal - Vice.Llaer.
HUIIO I'IllpOleáo - Vlce-LllIcr.
Jose Jolllly - Vlce-L.llIeJ,.

DA M11IIORIA
.Ferna'nClá Ferran - 1.14'"
Campoa VerglJ - Vlce-l.lae,.
Manoel Noyaea - Vlce·l.lIler.
Ara pllomtlO - VIC'-I.UleJ,
Joâo Macnsee _ VICe-l.ICUT
JOS\lt QII castro - VIC'-l.lIler
lJOurlval \le Almeláa - Vlce-M~C7·
ColomOO áesoliu -VI~-t.l4e,.

Bento OOnçal\'CI - Vlce",~aer
_Armando Rolenlterll' ~ Vlce-lollfer
Nlcanol' Silva - Vlc,-C.lIler
Cello peçaoha _ .Vlce-~Iaer
Montclro Qe Barros _ Vice-TJláer.

. DO BLOCO PARLAMENTAR
DA, OPOS1<;AO -

RaUl Pila - Vlce·L.It1er
LUIS Oarela - VlCe-L.lt1~

Mario Milrtlna- Vlce.ut1er',
Herllert LevV - Vice·L1aer_

DOS PARl'lUOS
fi S D

Vieira de Melo - l.laer. .
Armanao ~'a Icaco - VIce-LIde.. c

GetulI<l Moura - o Vice. í.laeJ •
NeatorJ OSt _ Vice- L.IIlIl7
Cid CarvalhO - Vlce-Llae,'
Pontes Vieira - Vlce.Wller

U D. N
AfonaO' Arlnoa '- LllI."

. 1!:I'Oltnll:iIi'tVIO - VlIle·/.laer.
- LUlsOarCla - Vice-Lia,.
.Mimo MRrtlDI _. Vlce·I.,aer
lierllcrC ...evy - Vlce·l.lllet.

'. ,'. .,. T fJ
Fe.rnanCSOFerrUl, - l.t/ter.
Arl pltombO - Vlce-Llder.
Aureo Melo- .Vlce·t:laer
Batllta Ramoa - Vlrll·'~lCler.

JOSé Alvea - Vlce-.L.llIer.
.,. S P

Campal' Verlal -- l.lCler.
LourlvaJ de Almelall - Vfce-Ltal!t

P 1(,

ManoelNovaes - L.lder
~ento Ouol;alves - Vloe.·un~ ..
AtmanC:o Ro.lcmoerll - VIl:eJ.la.,...,

p ~.

Ra,IU pUa _ LIIlCJ
~~l.Oluuarte" - Vlc'-LI/ter.

P R ,li.
LUl1'OompagnoDl - C.lder ..
~llnClanO Q~I :Santol - .VIM-LldI!:-

P S. ",
Rellê' FerreIra .. L.lael'
Al1leUo Viana - VlClI-Utter

P D O••
Arruda Câmera - I.!der

" Quelfllz. FW1o- VIC'-l.1aer.,

p, 7' N,
Mllluel UUZZI - l.l/lt:"
1JUlI C:lrIoa t'UJOI - Vlce·Llller.

.~ . P R, 2'.
, , ,

.BruzztMendonea _ LlI!er
';cào Machaoo Vic'-l.l4l!1'.

..

I
· DactllOgrafol - ECllill.. Ba.rreto MUla

e LIa Ptterle. .
ReUDlOI!'S _ Turlria "A" _ .Têlçae

terra tl8 lI'> noras -rurma "8 .. CilUlIlItll.S-relr&. áS 15~

r
' . Diplomacia
• -' Hugo NapoleAo - PSD _/Pt't-,

Ilàentc.
li - lvete varri' - PTB Vlcte

Prealelente. . .

3 - Artur Auar, - PSP
• - OarlOl·PU,lol -PI'N_

11 ..; i)antas JUlllor - UDZf.
.' -J)lIermaDdo oru., - pR
.'1 - ElIIlDerto ele.ca8t~o _. UD1'fc1
I - Reraclo Rere ~ PSD.

08 - Rermea, da SOUla: .... .pSD.
10 '!'" JOIt AMllUCI - pSD.

11. -, Me:lottJ elel PlcCI11f.,- fI~.,'

12 - NelvlMoreira' ..p~~ ,.
J.:l ~ .ftewtoIliC&l1lefro ... :..~;

Frota Allular - 'l1DN'.
.Getullo Mour. - PSI:. _.
Gl1lltleJ'me "Machaao ..,. 1t.N.
Hugo Napoli.'Qo - P5D.
Jelteraoo Aguiar - P5D.
Ivan slcnara - PL.
JolioMen~zel - 1'5D.
L.eooerto Leal - PSD.
Martlnl Rol1rllruel -' psn..
NOllueara de Reíende - PRo
Oscar .corrêa _ PUN,.
Ponte. Vlelfa- PSD.
SeglBl\1unoo Au.araela - ma .
serg10 Masalhaea - PTB.
Társo Dutra - PSD. ,
wanaerleJ Jl1nior -UDlt •

'VIS' - PSP.
:Seeretirlo _:paulo Rocha •

AUlII111r~ - Sllba,stIIoI.. de 'AD
árade F'Jruelra I Evellne .DJàler;·

," suplental
."

A;arlo S~elDllruch - P'l'B.
Auom" BáleeLto~ trDN.

,.AlIgUr.r:SlltoI - PTB.
.All1lanaO 'Rollelllberlil .: PRo
Chagas Freltás .- PSP.

. Croac,'de Oliveira -P'1'II.,
:Flor.lano Rl1lllm .... PT8;

Flrman Neto "'PSD.

COMISSOESI~ERMANENTES

I3 ~ AtllloCSe MatOl - PSD.
, '::-. MlItoncampOl - l1uN

5 - NEwton Bello _ pSD.
'8 - OsvaJQO LIma Filho - PSP'
1 - Per.elra Filho _ P.TB.
8 - Raymunao Brito - PRo
9 - Rondon pac~eco, - UDN.

10' - SaJe1Ft11'10:" PSD~
11 - SelxllIDorla -. UDN.
12·-. UnU'lo Machado -:' PTB.

Constituíçãoe Justiça

TORMA·MB'··
1,- Nosuetra·:lla'..Oamr.,
. ,Vlce-Preaul.ente.
li -Amaury feQroaa ...

. OI1\'elra Brito - PSrI - presIdente
1, - Monteiro 'ele l:larrOl -PSP

Vlce-pre~lIae'nte.

:I - Adaucto 'cardoso .: ODN.
:I -AlltOnloBortlClo·- PSU.
\& - Azlz Maron -PTB.
li - ~Iaa ~rtea _' PISD.'

6 - Bltao Pinto - UU!'I',
7 - Cbagai Rodrllluea - ','rs'
8 - DJalma Marinho _. UDN.

9 - Gurgel dO Amaral - PRo
10 - JQllCluiai DUVlll - PSD.

11 - JOIe Jottll,,,,:,, flSD.

12 - Nestor Duarte - PI..
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·,AlIreo Melo',_ P'1'B,
AD\A)nlO IJIt>J .- Pl'B.

. Antomo peÍl1r.- pso ,.
Artur' AuarA'-p$P.·
.MUJO f')Dtlna -: P8D:
.BUae. PIDto'- ·ÚDfi-.
Clrlcl PUltiO _. P8~~

CIO Cln11tlO. - fsD."
CorreJ.· d. OOlta - D'DN
J)aDtu,JQllÍCIr _ tJ1)N.

DI,ol!li'tO.8a1t. -P8'D.·
hrreir., lIártllll - ,8P: .
G'DI'IIÍ S.rm'- _ PTB.
Hermll.enel .Pr1Dcep. '- PRo
.OW'lel do. Amaral-PR..

JlIIt AtUaud - PSJ).
'1.Ú2G. ar.un - mo.
Lutero VIII" - .PTa.
NeWtoncunel1'O ~ODNo

Noo.to Mt.rQUCI - f8D;
'I'eIlOno.ClftlcaD.1ol .;. ODN.
Vl1'111IOT6vora. ":ODN,
Varo - PL.
V,gO -,SO I.doll\.

·••çAO.

Impreuo n.r.()f1cln.:llo. DepIII't'l'rl.nto de Impr.nL'· N.clo~.1
AVEN:DA 'ROD~IGUE$ AL.VESi'

.8ecretál'lo _ ~jaldO BlÍDc:lelra 0611

CH.~.Dc .a.. v.lIPO Da "'UBL.lc..ç:6a.

MURILOFERRE.IRA ALVES.

A SI! I lf A,. U R A •

R.EP1RT[ÇIlES E PUTI,CUl..U.El'" • FD!fCI01U1UOS.

9....\..... ~ ...~•••••• ~-~ ••'crt' ao.CIã S..'ltr.· ~."~':.'.•••..
lna •••••••••••• ~....... erl"' .1~On·l.o .•••• ~...~ •• ~.~.•••••.I..' -.ht.rl~f
Ano • ••••••• çr,.. .1St'.1O J ia', .•••••,~ ~~'.•

o,

, .
PB

Economia

'TURMA '"."

• TURMA °A"

Dan!d Fara 'o -~SDl{ - rrl·l
s'dente. l'

Pl'Jt _.

C8r'~ AltlUQuel'que PRo
Carlus .Jereissat: - PT~.

Dias J-lOoll - lJUN .

1.)e<,a."" U. MCJJU""o;& -PS'I.
i:Uu.arol· co·.'ao 1"1'8.'

Gev' ~'~.' 011,I'a" - t"1'1ii,

.o1o.a , Ut"Ul" üllN, '

L~"II.''''' L.tl1l t'::;D.
Ma~aHla •• I.I.JO - psD.

Ost.o.la ROIlUStl - Dt>N.

Perell'1 DIlUI - Pl..
lSatUl'IIlO0 I:lrBga -' p!!IJ.
1'arllO. Dutra - P5D.

Ramerl MalZllll - psD.
Vrlel A!vlm :- PSO.
"aIOem., Rupl) .; DDN".
Wlnderle, Jú'nlor _ UON'

Vala _ PSP:

I .... Luna Frein - PRo

I. - ArmaDdo .. Rollelllbel'1
VIce· fl'eslden te•.

I -C.rnelro.Loyola _. t'DN.
I - Dias I,.loa - ODN;
• - Dl'ault !rIIln, - PSD;'
1- Eogar 'SChDelàeor .•~ PL.

.- Ernetl.o 8&\)O,a -. UDN •
'I .-' Floriano ~Ublm _. PTB•.

:Finallças
~e311r Prieto - PTB - pre·
sídente , .

TURMA'''A'' .
1 ':"" Vitor\no corrêa::'" PSD - Vice:

, Presiclente.

'2.- Allomar 'Báleell'o '-' UON.
3 -chalbàucl BlsciUa ...,PSD:

Cr$ li! 00
Cilt 7~.D11 4' - Ferreh'a ,MartlllB ;... PSP.

$ - Oeorge.;· anlvão - PTB.
8~ Geraldo Mllscarenhas,- PTB.

CrI . 5t8,00 .'1 - Mauricio ...ndrade ~ 'PSD:
8 -, Nefao'n: "'ll"ontf'1rci -' P8IÍ. ~.

. 9 ~ .Odilon ]Jraga _. UDN.
8ecretlllO _. SV1v1a. Evel1D K.oapp, -'E.C'l..'d,.·a.· 'Ir.....st.rloa', qa ••erlo..••mpr.· ..III•••. I.·
Auzlllar _ ..Adbemar Wat2JBarreto ' as.lnllturas '04'1'-..;10 ".11', ,"lIIaal,..r*poc., ',orNI...... 10 -pereira Dlnlz -:-PLe .

• ""'I da OI SI t ou 'Im 1110, . . ...,.:.. ..".; 11 -Praxedes Pitanga'.".. UDN.
&I" ore.! . .01'11 no.. " " . .\. ... ~

". ~ A lim. i.' ,rillllllltlr •. 1'••••••••. -'1101'" .10,.,'11.' DI" ..ill:(-RO~C; L~iirelr()''':PR':.:'.· .
RfUnlOU _ QUlnW'Jélfal... 10/,ali .,Icliraililli.ntol .UII...... :••i 1,l1qlçle,' IOlic'iialJiós, •••iD pr",rtDoli

i r.~.... ·.,or ••.1011••k.,•••• iali ,o.tal, ..IÚdoi·" fá.yor-·do . TORMA"El"
IIOr&ll, .na sala·Paulo àe f'rantln·'. 1

Te80ureir~ 110. J)'pariUJ'''o d. ,1.Jr•••~.lIaololl. . .'. .':' _ B oc _ _
_ O•••pl.mento••• "'06•• 110. 'rolos.ficl.is lerloforD.chlos . 13:p;esl~e:l~~o PSP : V1ce·

lo lnln\ll••olll.D\.JIl.d41.w.I»llrl\lçlo .. '.. "'. .. , .', .' .. :'. .,.
-.0 ~dto do Íl.m.~D:.I&rá••do .... i acr..elll. d. crt UI.". 106 ~ Barroa Carvalho .... P:rJI. _

Ix.rcjmo decorrfd(l•.-çollrar~i.~IoIll.j. ,Cri .O~50 . ". '.,. .. 15 - Guilherme Ma~hado _ goN.
. . . ". '. 18~ João Abdalla~- 1'SD•

..ReUDlO~-Terça. eQUlJltll-'l1l'a· 1'l _ JOIlé-.FI118~lll' _ uDN: ,
"1ll-b~raa.n~.S.1I MCulOl pelzoO

t8 _ jOlué' de Souza-.PTE.
tiO filhO", 4.- Indar. 19 _ LÍster. qaidaa - PSO. •

. 20 --:~po ,COélho .-)'~D.
". .. '. 21- Nlllueira:Rezende -PRo

édU,çaçao.:e"Coltura 2l1 ...·pereír&"da'Sllva -:. PSD.
'1 :-:. AI'Dt.e'·õ~~!nt., .. ,~S'D ~: 23 ~ VllcoDcelol c:.-ía-PsD.· ~ .
·,P__te; :<> ; ..'" ·'2..... Wliter~Pl'allcó·,:"','ODN,.

I ~ Por,tu... Tlverea - PRO -."c.o
, suplentes' -:.

.. Pralo.n...... AloySio Àlvel _ p5D.
a - AlrtOD. Tela ~ I'SD. ,Batiat& aamOl -- fTS.
... .• o.._i ....... SD BOacPlnto·... DDN.
.. -AIl......o·~lJI11~ .1' .• ,.'. ..,Cell1O ~eÇlDha,-1"S'""
'. - Sa.der.6.J\\.·n.lor... - .'S'D.~·· . Oha,u ~drlrua,~ PTIL.• .

· 'o' :,... •.••• DraulS _~ - ND•. c ,
",- C8JJ1))01verlal· - .PBP,Edprd:iBebltelder - pL.
'I - co'lli~ d. 'souia _' PL. .-:- Berm~ene•. princt»e ... PIi
· '. . . ....'.. ·Joio Aar!plno - UDN•
• - Deodoro d. ·Mendo~a- PSl', Llno BraUn -PTB•
i - i'1rmln: Netto -paD. .. ·Luna freire ... PIl...

. '. M.ndollÇl.sraga. - PT8,
10.~ JI'rOta Moreira - f TIl , Milton' Brandio -!'SP.
1 . .LI' . . N811OJelo ~ntenele- PSD,

" - llaclr 111110.- PTB. .lilatvrmtio,SlIIa -P8D.
12-Lauro cruz -Ul)N. . 'SlIVIO ..;anlO~ - .P'rJf.

• , ....' ' ÚIt1ó<. 'oeca~valho .. 1'50.-
13 - Nestor JOoIt - peD. Waal •.•l.' .tellta, _ PSD.
14 - NUa CDlta ... PTE. VaIo - P8D -(tret).

. '. VIllG - UVN - (quatro).
11 ~ Oceano Carre1al -. ODN. " ,.-- .
li ;.. perlllo 'I'elzeJra' _ CON. ' ,:ecret6.1'Ã.'_ ])yh10 ouardia de Ca:·
1'; _ 1'10 Querra _ UDN.· va bo. .'

Auxlllarell -·Volll.ndIlMendea, Lu1za
!1I11lentel RCealillllo.·4a •pa1lllo.

~AbiUJr .8Ntoa - 1"l'B.. Dat116rra.toa .-:- .cec~~' .Lopes pe ..:
• Alit\Ulea dtOUYeira ~ .1'I'I.relra Borges. ~ar1a jose LeobOna;

CaNlOlOd',M'II.:""pm).' .Reunl6ea ..... 'l'UrJ.11à "A",' terças•.
.. CUiiaFIJI&4i--UON, . te1rjl8 ãR -15,30 bOral•. '1'UrIIIá 1iBí '"

. DeCtllólrafo -, Elither,d"Yofl1l "clceJ'ClAlvea-"PBD'- IQulnt..ole1r1ll! AlI lSJ4I bO~U. na saia
cordeIro. ,Josue .es.souza "';.Pn... '. . "JUliO' BWO*". .

• - MIIsalh6eil Melo- poSO.• ·

li ... Napolelio Font~l'\el1e - PSD.
". ," •.•',.,.<l...

:I - AUQusto rii GrellQrlO ' -
Vice-Presidente.

I - Adoito GentIl - !OSO.

I -81'asI1I0 Machado - PSD.

4 - CarJOI 01 "'relAsat! - PT8

1,- HUilL.Clloral - U.DllI.

'. - João Ménezea - PSD.
, - Jeae /olJ1'llllla" PISI'.

• - ·!.aeOlJeftO l"cal - f SI),
._ OIcar COrrt.- DON.

- lU - Rubens 8trardO- t'TB.
.11- sêi-110 Mall.lnbl - PT8
12. - .QUlflDO .Fer-l'eira _ L"DN.



'. ServiçoPilblicO

Transl)~"~"" . ...... "":ções
eObrasPúblic~s .

'W~gO - PL -(Um)
V"l:O - Pi« -Ium,

t1~cl·elano - Matll~us uel8vlo M,n
danno

/luxlllar - YolanQa RalclI'
Relõnlftes - QUlnt.nll·lelms IV li

noras, na sala "5n nmo BarrosD"•

1";" Benjarrun F'amn -.PSP - Pre-
'·Sldcnl~· .

2 - Arru» nno Co.-rell - P50 - Va.
ce-Presicente .

. 3- I\JOlm Melo - PTH.
4 - Bento Gonçalves - PRo
:l - Oa rrneío d A.gostlnno - li'SD.
6 .- Dagoberto Salles _ PSD .
7 - Celso Bra nco _ UDN.

. 8 - Elias AOallne - pTB.
9 - Frota Aguiar - (JON:

lO--lIumberto MollOal'O -pTB,
11 "- Jose Maciel - PSD.
12 -Lourival I\Imelda - PSP

1

13 - SeglSmúneto Andraae - uolf.
H - Último de Carvalho - 1"80. .
15- Vago - PL· ..
1.6 - Vago - UDN.
1~7~ Vall'9 - PSO.
.. SIl1J'ent~s

BatlstaRamos. - ·PTB.
Colombo de. Souza - pSP.
DJalrna. MarlJ1hD - UUN
OeraldoMascarenllas ~- ("lB

..Joao ·...grtpmu '- UUN;
J"Se. Fragelll - UU~
JOSUl! ae Souza'_ PTB.
Lopo Coelho - ·PsO
Milton Brandlo - P5P•.
Vago - PSO - ü:I1ico,
VaRo - UDN _ 4um.
\I'IA'O -PR ... rumr , .
Va!:<)-PL - rum»,

Secr~tArla - Maria da Ol6rla pt.
reR Forelly. '

"'uxiliar-Marl.· PASSOS 'CouttnM
. . Reuntões - Terças-relral M tfl bG
rl\5., na Sala, -suena. Branaáo",

Adauto· cardOIO.• - ODN••
Ad1l10 Viana - PTB.
CI,lsoMul'ta -. PSD•
.clcero Alves '- PSl). .
·..Dagoberto sailes -.PSD·•..
Ernesto Saooll ..- UON,
Ferraz' [greJa - troN.
I1~clr. Lima..., .~.. .
Leonldaa Cardoao - PT&.

.Mllton .Brllnclào -psr. .
Oscar !'assoo - 'P'I'B. . .
Vàgo ~PR.. .
Vago .... PL.·.
Vago,-·PSP..''': ' ..

.ValI! :;"PSD ftl'!S)'•.
..VaEló. - trllN•.

· t .Secrêt,rta. ;' - Lucllla ...~o .át
· 'ollvetra. .. .. .:.. .

. Au..!Uar~.AlmêriloOOÍTêS4' ....
les. .. . : '.-

Dad1161ra1Q. - ,Aldeonor. d':· :au :
· ,AbreU.:·. .. . :.'; ........,:; ~ ,

, EteUDlllis - .Quart.. I·...-eu-felra :
.u ~~~.horaa, n.ª;a1~:/1'.1I10:~"
.1'l'O .."., ..,.. "_..::.."'.,.......,

.":,";-
. ",'.

JL:ll1o:r!.~, ~;~ ,..~29~l~:~~
_'_." .. , .• '~w_ .. __•. ,__ .,."J

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

Saúde

Suplentes

Segurança Naclónal'

.Broca 11'11110 ;.. psp.'
Cunha ·Machaclo - PSD. .
Oentll Barreira - UDN.
J'ranclaCo MOZlt. - !'ITR, . . . .

'. Protl. ASU!ar ~ UDN·.· .
..fJullbermlnode OU'elra ~'1'SD
. . -Dias 1.111I - .ODN;· .

Frota. M.:lretra:_p'tB•....
Humberto MoUnaro;"· PTB.
Leonldaà·CardolO "'·PTa.·

,> L'1Il1 'I'OurlZ!tlo ,,)PSP".
NlWtlIn 'Belo - PSD.·

.. Pacheco· Chaves - PSP.
. Renato Archer ~pSD; .

Wanderley Jl1nlor _ ODN~

V"~O,"'PSD(um),'. ..

(Mi'

TURMA "S"

Vlel

suplente.

l_o Oliveira 1'l'aDc» -fSD'-i.,e.
··.·.Idento; ..•, . .

~7 - VlrifiloTj,yori. - UDN "'·lDe-a::"Artur AUdf& ~p ...: Vlte·
JiartamentoNacloDIlI.do Dtra- Prultlonto.... •..
daa de 'FeITo)• . .. . '1 - AblUar Baltol·~ PTB.

16 - Wagner'E/itellta _ PSD'-(8••• · 4- AfolllO ArlDos _., UDN.·
V.S. da' jmaZlOnll) I. ~ -Cardo.» di lIrIe.De:lM' -liSO.

16 - Sleetl'e4opacheco'';' PSD..:

'AdaU JSarreto .- UDN.
Alberto Torrea - UDN.
AlUizio Alves -. ODN.
Arlnode Ma.1008 - PSO.- (D.e··

·llartamento· ~Naclo.nal ·lleO!)us I
de Saneamento..· . I
:BerDerlele castro ... PSO; .
Cáries Jere·lIS&tU - PTS•..
Celso peçanha - PSp' .:'

. TURMA GA"·CUnhaBaatoa.-. UDN.··
ClceroAlves .~ PSD. .... ."

1 - Arnaldo Cerdelra";;' pSP ...: VIce- Ohallas RodrllJue. - PTB.
. ..Presidente. . Clol1om1r .Mlllet... PSP.
'" Correi .da cósta ;,,·UDN. -I
.. -AlulZ1o de caeere- PSD - (hl1- E\lOl\plOde QUeIroz -:.P!m.

nlStérl0 ~IL ·JllItlçil.. Humber.to .Moltnaro -PTB.
S":' Sento,..AD.ç·alve- .; .. p.... 'XI&Clr Lima _ ·1- Rocha tourea~PR-prllll.

uv ....- ~ .' clentll. . ..
4- SOuto. ·Malor - PTB. - 1Tr1.·, i'; ~~:~~:~~ª:: ." -;:' 2 - Lllurlncl"lRfi1I~PSD ~Vlce-

bunlL.!· de- cont~). ·5ubstltwao. I..Ícurio L"eJte- -DON. : 3_ta=~~tac~~alho _ ~N.
pelo Deputado ChasasRoI2l'I- .Manoel Novaea - PR.. . ,- Carvalho Bot:ll'lnbo _ PSP
gues.: .' .. . Meaelrol Neto' - PSD.· . 5 - Clcero· ...Ivea - PSD. . .

S - ClllItllho Cabral- PTN.Newton Belo -PSO. 8 -·Seladlll Viana - PTB.
li - Daniel Dlpp _. PTB - (Mlnla- NlIoCoeIho_ PSD 'l-. Ferraz EgrIlJa·- I1DN.

teno dó Traoalho). '.. Odilon Braga ... UDN. :.8- Joaquim Rondon._ Psp.
!7 - Getúlio. Moura- .... PSD. . Ostoja ROElus1d-" ODN. . e - JOIt GUlomarct''''pSD. "
li- Heroert Levy,- tJDN·-CD.N·.O. OSWalClO L.lma' Filho -:1'81'•.- 10.-Mi,alhàlll Pinto -ODN,'

Pllmo L.emOl _ PL. I1-OIca1' 1'11I801 - PTB. ,
Contra aa secee, SelxaaDórla·._· UDN. l' - Otaclllo ·~ellrlo-PSD.

11 -JOSé Bon1fáClo _ ......N _ ."".'.. Tarso outra .... PSO'" 13- Starllnl· Soarei - PSJ).··
..... ,- . SD' J' - Waldemar RUpp~ OON -

n1sterio da Agriculturq,l. Theoderlco Bezerra -. p •. . .: (Sub&titllldO, durlllJte a Ucença
lO - Luiz ·Via.na - flL. Vltorlno oorrea - PSO. . por .t.erner RoQrlgUe:l)., .'

.U - Lame'lra BlttencotÍrt .; E'S:D~ .~~re~. ~a;~;;V~btDN~SO.- I' - WlIIOD',FaClUl. - na
!Receitar. '. Wilson Fadui ~. PTB.... lG·... VaIO:-.PL;'·.·

"2 _ Martlna ; Rodrigues _ PSD-: 11 - ::VaiO'" PSl).
(presidência. daR,epúbllcl1). Secrett.rlo -Angelo varen•• 011·

13 _ .Mlirl~ paunérlo _. PTB _' «Con. ela! Lerls1atlvo "N
u

, -

Belho•.Naclonal de ECOnomia). ..AuxU1ar. - RaYmundo de Brito. »IC·
tllósrdo, cllllle K.-'. . .

;14 - PonU!. Vl~Ira- PSO - (MI. Re.. .:. ':'l'Urma· ·ter"u I" nlatérle· da Guerl'llF.· ~ .,........... a y
QU1n.tU.felral.- TUrma -BOI, _,lUDo

;li - Rafael·Clncurã..;.IJDN - (MI. ·d!y • quartaa·felr..... - ...
" n1aterlo du Relações Exterlo.

reSl.. substltuid~,.· prov1~~la
ments. pelo DePutado RU1 SlI.n"-tos.:· " ,. .

" DllmlngG ~.~ DJARJ!tR.O. CONIlR€S$O gAA!9!&.:=1~Uh
1. I --p-· ~t~~~_--.··~ """~~_"' .. ~~_''''"-,,,'o''.~-.:'''''''_' ~ -" ~.- ~. '-"--' ._.- , - - '"\""' _-..-.-~~:-""~'

Legislaç~o SoCiâ,
at - Aarll.o Stelnbrucll - PTB -
: Prealden te.
a - Tal'oSO Dutra -' PSD
~ Presll1ente.
S - Al1allU Barreto - ODN.
.4 - Al1l,110 Viana ::- PTB.
li - Armando Falcl\o. - .. P50.
11 - Fellclano· pima- PRo
~ - Ivan Blchara - PL.
8 - JeftersoD de AgUiar - PfJO.

. I) .,. Jose 1J)pell - UDN. .
10 -.LlcurElO L"elte - UON.
11 - Maia Lello - PSP.
:U - Moury. Fernanaes ;... pSO.
l\.~ - Ne1VlIo Moreira - PSP;'
il4 - PaUlo ~I'mano· - PSD.
(1.5 - Rose FerreU"a.·- PSS.
.1.6 - 511vlo sanson ..;. PTB;
II.7 -. Tenário Cavalcanti - U'DN.
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COM'ISSOESESPECI~JS

Julbo,,~e'i1;956 '
:Bi .....

I - Oscar Correa. -, O'DN - Pro
Ilaente.

3 - Jefferson ae A&,ular - PSD-,
Relator.

3- Oustavo Capanema - Pl:lD.
4 - Monteiro de Barros - PSP.
S - Pereira FilhO _ PTB,

li -BllacPinto -WN _R~ll\tor,:
3 - Hel'mes perell'a de Souza -' PSD,
4 .... Unlrio Machado - PTB; ,-
S - UrlelAlvlm - PS,D.
Secretário, - JOSé Rol11'lgUeB clt

~ouza.

Emenda à Constituição n, 16.
de 1954. dispondo sôbre 'a
revisão da Constituiçâo Fe·
deral.

_.....--..

Para dar parecer à emenda do
,.Senado ao Proieto número'

Para dar parecer-sõbre a emen· . 2 474 B d' 1952 '
da substitutiva do Senado ao têm a'deci:ão do·q~~i~~~
'P~oi~to n., 4.411-B·S~, que de Contae .deneg~t6rlaao
dispoe sÔbre o ato do Tribu· registro dotêrmo de ,contra•
nal de Contas deneQando re· to celebrado entre .o' Minis-
gistro.à Escritura Pública de térlodaAarlcultura e Fran-.·
daçao em pagamento ceie· cisco Xavier e sua mulher'
brada entre a SUp'erlnten· AntõnlaJoana Xavier,
dênçla das , Emprêsas Incor., 1 _ Blol- Portei _,' fSD ' .
paradas ao Patrlmõnlo da '2 - Nlta OOlta .. ' PTB: ' -
União e Clevel,Andla -'Indus~ : s - 011V0 Coetl -PSD. , ',' >
trlal.eTerrltorial Ltdà; - : : :~:~~eJl:~ ~~,- PSP..;

1 - Monteiro de Barrol"; PSP -,' eeciett.rto' -l'IrDlJldo' RodrtlU.
fre~ldente. ,." ,_ ~. ~Ç9I~~, .. _ . ';'_'''-':'','',

.Emellda à' Constituição 
(H. 9. de 1953) -.(Sôbre
penas de morte. de bani·

. men~o. de éonfisco e 'de oa·'
riter perfeito).

Mudança da Capital 1-: ~DldU carÍ1olO, - PT8.
, 2 - MiJ10 AllrUDs' - t11)N.

I - pereira da 811\'1 - psp __ Pre· ..3 '-Ot6Y1p M&nlallel~" ";'PL.
. : .deu, , , ' " . , • -ponclal\osantaa-PRl';
I-Ilmlval 011a40- tJ1)N .. RI, 11 - VIIO -PSI)., "
" lator"" "Becrett.rlo -Luel1lI' Ama1'lnIlo de

• - Beaedlto"Yaa .. PSI). Oliveira. . .. : -•."., ,. '

Poligono dasSêcas li - Berberl 'deoastro .. PSD, Emenda.à ConstituIção -
11 - Cunnal:lalíW6 - l1IJN. (N 10 d 1953) DáI - Oscal Carneiro - fllSO - Prl!' 1 - FrallÇa (.;lImpOl - peo. •• e " -

sloeme ,8 - Joao d' ADreu - PSD nova redação ao artigo 122
• - ~~:~~~re~le~:~St~~t1 - PTI3 l~: ~~~~~c;.eac~oe~: :: 6'J:: da Constituição (Justiça do
• - AUl'eao l:larrell'll - ODN. Ii - ROllo L,OurelrO - PRo Trabalho).
f - Ftancl~cO Monte -, PT.B. - vago - PTB 1 - Huso Napolel'lo - PSD .; E're.
li - João Ursulo - UDN aeeretane - L.UClha AmarlnhO de SIClente
• - Milton BrandI -- PSP. onveira. :I - Croae) de ol1v~1ra - EYl'S
'1 - Nonato Marques - PSU. ReUnloe! - QUlntas-telras M la no· &eIOltor,
• - P;,11l0 Rlbeu'o - l'SO ru nll Sala ·Paulo de Frontm". 3 _ Arruaa CAmara - POC.
11 - SeglslOl1l.do Andrade - UON,. ,.. - Colombo de souza -' PSP.

10 - Ulysses Lms - PSD. Emenda' à Constituição 5 ., OstoJa aoguslU - OUN :
11 - Vago - s:~entel (li!. 7, de 1949 e n. n. de gU~~;::.lIU·IO - sebastlao L.wa A. FI·

~~Wet~e~l;/·":'B~so. 1950) - Remuneração da . .
JOSe aomtacic _ (JIJN. MagIstratura Estadúal) Emenda à 'Constituição -
MAI'C'OS parente - DDN. I _ Gabriel passaa _ (JON _ pre· (N. 11, de 19E3) (Impõsto I
~ev Marllnnão - PL. alClfntf , Territorial).
Oswaldo L.lma fl'11hQ - PSP, ~ ... !'al'au lJuLra _ PSO -Re:ator' 5ecl'etárlo- AJberto ~, 0, de oll-
Selxall Uórla - t1DN. a _ Carvalho Sollrlnho _ PSf'. 1 - LW2 Compagnonl. - PRP - velra.
S,'lUfoO MaJOr - PT8. .. _ L.lnoBl'itun _ PTI:l, PI'eSldente, • _

eeel'~:'~" -_P~Ucl11a Amarlnho de ~ - Lopa coelho - PSD a - ,Nestor Jost - PSD - Relalor. Emenda à" ConstituiçãoLl, de
Secretário - JOSé Roàrlgues de li - Al'llIUQO Ceraeu'a .r: pSP. "'955)" ('Altera a redaeâo. doOliveira " Souza,,' ' .. - LIDO Braun - PTB 4 ~

· ReunlOes - Quartas-lelras. ll.8 le li - Ratael Clncurá - t11JN, § 4.' d.o art 15e aereseenta
l1ora5 na Sala "PaU1D f'1'O<)tln' Secre'~'IO LUlza AOl"au "'e Filo
(1,- sncan . Emenda à ,Constituição - rias, ,.... -' ...' um paragrafo ao art 19).

d' (N. 2, de 1951) - (Plano I - Monteiro .de Sarrol ... PSf>-
Bacia o sao Francisco EconômiCo da Bacia' do RIO Eménda à Constitulçâo - . PreSidente .

2 - Manoel Novaes - PR - Pre· Paraíba do Sul ),. ' . (N. 12, de 1953) - (ím- a - Ollvelrb Brito -1'50"'; Re·
lI/lente Ô t b V d C Jatol , '

li _ MI!\lPtr05 Neto _ PSD _ VICe' I ,- Broca Ftlho - PSP - Presl· p S O sõ re en as e on 13, - 'AlJ,Omar BaleeIro - t10N
PreslClente dente srgnações I. .. - Jetfer8<ln de Aguiar, - PSIJ.

li _ Fallo't<l olIveIra _ CUN 2 ~ ~:!~~~ClO padrlJha '" t1D~ - 1 _ I!lruZZI Mendonça _ pld. 6 - Oscal PaflSOs - PTB, ,
• - FranCISCO Macedo - PTB. a -Al'tnur AuarA _ PTa. 2 - Oanton Coelho - P'ftl, . ~cretárl0 - Alberto Q.'N. de OU.
6 - [Jacu Iolma - _PTS, .. _ Ramerl Maz7.IUI _ PSD. 3 - EmlUo Carlos - p'J'N velra,. , ,
41 - MauriCIO ele Andl'a,de ,- PSD, I 5 _ D,ltlIno de Carvalho 1'''0 ,t - Magalhae.s PlDto - UDN.
'7 - Nilo Coelho- PSD ' . -1 ~. 5 - Varro - PSO •
.. ,_ oeeaee Carlf'lal - OON. ' secretiLrlo - Jose Rollrgues de Seéret8rlo _ JOlé ROetrlgU2S ae Emenda a .Constituição __
li - 05 'ar Corrêa - VON,· souza.. Souza." , ' " IN.' 2, -de 19,55,,) -InstituI'

10 - OtacllloNeArâo .;. ,psU•.
21 - Vago -, pSI' "Emenda ,à Constituicão. :- Emenda à Constituição O regime de GovêrnoCole-

Herberl ~~~~en':eslJDN. (N. 5. de '.952) - Çr,açao (N. 17, de 1954) _ (Ele,. glal) . .
Hugo callral"- t1DN ~e Terrttorlal FederaiS). ção de Presidente e Vice. •lJU:SOLOÇAO N,·4e.DI 2-11-/)5)
MagDlháe~ pInto - VON 1 - CelSo Peçanna - PTB. ' • ; I - Aarao StelDllrucb - PTS
NlcaOOT Sllv.a- pSP. :I - J~ Fragelll - l70N PreSidente da Repubhca). ,2 - Martins ROQrlgues -'PSD.
Nlra COsta - PTB 3 - Loureiro ,Jilnlor'- PSD. 1 -OarvalhO SObrinhO' - psp - 3 - Nelva Moreira -PSP
P·:nlo Rli;lelro - psD. .. - LUIz FranclIlCO -PTN. Presulente, ' .. - Rondoo pacbeco.- ODN.
Vieira de Melo - pSU. & - Oliveira, Franco - PSD, 2 - L.amelra Blttellcourt - PSC - 5 - Sale! PllbO - PSO.
Vago - PR.. SecretárIO - Qllda de Aaala Re- Relator.. . I é tAl th • I'

,Vago _. PI.-, oubbcano. S-, MartIns RoclrlBUes _, PSD. eere, r o - Ma e,UI Ot..v o Ma,n~
Vil1lo - PTE ' .. - Oeorges oalvão _ PTB. darlno., , '

Secretáno - L..ucllla Amarlnho de Emenda A Constttuição _ 5 - ,Paulo Teixeira, - O'DN.,- ..
oUvelra I' ('N 7 d 1952 (Alt' rlusecretirl0 - !Julzá AOlilU 4e Pa-I Emenda à. Constif,ui"âo (n. 19,'
, Reumõell _ Terças'telras lSlG lI.Ó. ',' ',e , -era I Y
ral oa$lJa "'Paulo de Frontln··. 'OS Arts. 25,94 e 124 da " . ~' .,,' det954 - Altera afetra

, '. .-- Constituicâo).' Emen~a à ConstltuicãO-1 "a". do Inciso lIe as letra$..
Valomaçao 'Econômlca 1 - Oullherme Machado - ODN. (N. 18, de 1954) - (Da ua. b IC" do Inciso m.do

da Amazônia ,:I -. LAmeiro, Slttencourt- psu. nova ,redação ao artigo' 41 artl01 e acrescenta U'"'. " .3 - Nestor Duarte - PL. . '"
1 - Croac:v Nunes _ PSD - Pre· t -~ Queiroz Filho - ,PTa. da Constituição) ":'Sessão parágrafo (mico ao referido

.ldente Secretário -, JOSe Rodái'Ues' de . conjunta dO'Çongresso Na artiQO ~outro ao 'lrt 200)•.
I - ~~~~ICl~n1~reu - PSI? - Vice· souza. . clonal)., ,', ' 1 _ 8IN, Fortes _ PSD. '
a - Antuneil de Ollvelr~ ... P'lS. Emenda à Constituição _' 1,- OUvelra' Brito - PSO, '-pr.· :I - Ohagas Fteltaa - PSP•
.. - OOlltro PlDto -[]UN. N 8 d 1953 (M d Il<iente., • ' 9-I..Ulr Oarella - UDti. ,
6 - ,Cio carvalho -' pSO, . ( ,e ) - a I- I - Herbert Levv - D'DN _ Re' f - Sp.r1110 Magalh!les - PTB.
11 - E!nlvBI OalaClO - l!DN. ficação do art. 15. § 4.' da la1Or.' 5 - Tarsooulra ... PSD.
'I - FOl1lleCOl e Silva - PSO. C tlt· ~ ) S - Campal Vergal - PSP. S tá I . '
• _ Gaorlel Hermes _ P1'Q. -0"8 U1çao. .._ Celso 'peçonha _ PTB. ecre r a - Math~UI otAvIo Mal14

• _ Nelson ParllOS _pSD. 1 - Deodoro de Mendonça - PSP' 5 - OUvelra Franco _ PSO. darioo..
10 - VallO ..; UON. - p,esldente," Secretário - Lwza ADlgall de 1'.'
U -Vago - PRo :I - Amido CAmara - PDC. l"laa.

• S..~t~ntes 3 - Frota' Aguiar - trDN.
~" L • -VaVl' _ PSD, '

Armaodo Lages - troN. 5 - Va'!O _ PS8
CUnha Bastos - UDN SeeretArlo - Sebaetllo Lall A.PI-
JoaQUim Rondon - PSP
Jaee Afonso -l1IlN ;uelrl.

.JQs~ GUlomard - PSD.
Oscar paMOS - PTB. '
Vallo - 1'R;
Vago - PI.. ,

SecretárIo - !!lUu oou901... '
ReunIões - M sextas·felra, n9.$lla

"BUeno Brllnd40·'.



Para dar párecer às emendas
do Senado ao Proleto númo·
ro . 1.267.F, de .1948, que
dispõe sôbrea organização
sindical.

Para dar parecer à emenda do
Senado ao Proieto de üe
ereto Legislativo n, 6·B, de
1955, que mantém a decisâc
do Triblinalde Contas de
negatória aO'reglstro do
contrato celebrado entre a
Delegacia Seccional do lm
pOsto de Renda. emCamPQs,
Estado do Rio de Janeiro, e
Car.losPereira Crespo.

1 - Danton coelho- 'PTB ..;. pre·
- Ildentll.
~' _ Oliveira. Brito - 'PSD - Re·

lator.
'.3 - AlUiSIo Alves - UDN.

4 - França campos - psn.
5 - Vascol1celOs costa· - PSP.
SecretarlO _ SeblUll111.0 L.Ula A, FI·

i'ae1ra"

..~ iD1A-lUtl.}. D. OJ.'·~.'.'Â.~.~... '.'::ii1..fl....t'.._.·•. t.·.n..·ftfa__·..Q(..'.__ít:::&l..·.._ ..... n='..0 ••• iilhô'~~rr,g56à~7"·DomittgD1J29,1 t 7M . ;;;:" • ~_INa\t__~ -- :&;iJ"'--- '" _ ••:::.~-:.~-:::=_
aa&.aa&

'~menda a' Constitui.ção ..... na··l Para"'dar'parecer"às-emend'al< ""'-~õri:O"~enez'ea "'PSD'•....".,. '''"','"1 r~fJ epuatl.la ~. JaoaJ'ed JP.p eJed,.. . P '. 't" 4 - Lourival de Almeida - pSP. S d p. . t •mero 3 de 1956) - Inst.' do Senado ao rore o nume- 5 _ Tarso Dutra _ pSD. ena O ao 'ale o numero
tur o Sistema de Govêrno ro 795·B, de 1950. que dis· Secretário - JOSé RodrIgues de 2.592·0,. d~ 1952 que arte-
Partamentar. pensa do recolhimento dos Souza. _ ra a redaçao cloartl. na

_ ..:- üeoositos Compulsorlos, üe- Para dar p~l'ecer à emenda do Lei n. 264. de 25.de 'everel'
1 - ~~;~~~t~apanema PSD positos de Garantia e Cer· 4 100.0.54. que concede no ro de 1948. que fixa ,os ven-
2- Monteiro de Barros - pSP - tificado de Equipamento, os Instituto üceanoóràüeo. da Clr.~~~tos dos tuncronános na .
3 _ ~:~~~~cio Ferrarl - PTB, contribuintes que tenham Universidade de S~o Pau' Secretaria do Superior Trl-
4 - ounnerme Machado - trDN. processos de lançamento lo. um auxilio anual.. I'W bunat e abre ao Poder Judl-
5 - Oliveira Brito - PSD. pendentes de decisão, prazo de cinco anos. ele 'Cr$ clarlo - Justroa Militar - o .
Secretlrlo - Alberto N. O, 011. 1 - Lopo Coelho - PSD - P:O' 1.000000.00. . credito suoternentar de. Cr$ ,

lIelra.. ul dFr 2 ~~~~~~rClde Barroa - PSP - 1 - Nel~on Omegna _ PTB _ pre. 531 930.00 em reíôreo fje
~.eun1oea - sala ~Pa o e cn- - Relator. sidente . dotacão do: Anexo n. 2a do

}In • 3 - Damel Faraco - PsD. a - ,Broca .Fllho - PSP - Relator. Orcamento da União. Lei nu-
4 ... JOsé Fl'al;elll - UDI'J. 3 - JO'é Bonifaclo - UOI\: . 7

~ara dar parecer as emendás 5 - PerelrlL FlIho - PTS" 4 - Lameiro .Bi~tencourt ... P5D. mero 1.75 ,de 10 de dezem·
. _do Senado ao Projeto n.' Secretl1rlo - Jos6 .Roeltlaues de I) - Nestor Jost - PSD.· bro 'de 1952.

145.E, de 1949. "ue altera a SOUZll.. Secreté.rlo - Ll!daFOOt~nelle SU'/a I _ Aureo ae Melo _ P1'B - Pre.
.. 864 Para dar parecer às emendas , slaente.

redação dos artigos . e . do ~enado ao Projeto núme- Para dar parecer aos proietos 2 _ l..opo coelho - PSO - Re:atvr.
865 d COd' d P esso t". • a- Fel'relra Mart.1ns _ pSP.'. O Igo e roc ro 1.a6S.C, de "1948, que Que renutam a renre~s~n ao ~ _ Lrcurae Le1le _ U1JN
Civil (recurso extraordiná· altera os têrmos do Decreto, abuso do Doder eeonõmiee, 5 - Wagner EStelJta _ ssn.
rio). . lei n. 483. de 16 de iunho ao 1 - Dan,lel Farac:o _ PSD _ Pre. so~~~r.etál·io - Jose ROtlrigues de

d· ... d ' ardente. .seguro e vlua os que via· a _ Aaauto cardoso _ trON. _ ae-
Iam em avião. lator. Para dar parecer à emenrfa

1 - Olalma Marinho ~ UDN - :3 - JertersoD AI;UIBr - psD, d O Senado ao Pr oje t O
E'reBIQen14 ~ - JOSé Mlraglla - Pl'~ n' "'32 O de 1951 Que Instl'\I - WII,Cl"l -odUl - PTB Re'~' _ 'S~rlllo Magalhães _ PTB. \) '. • •
laror. . r:'1 tu! no üepartamento Naclo'

:3 ... Jose Mlraglla - PSP, 5ecretll.rto - Dejalao Banaelra ';"'. E nat de .Indústria e Comércio,
~ : 6~;:~ ~~~a :-~~.;. L.O~es. o remstro das emprêsas ex-

. Secretário - Joso Rol1:'liUes de Para d ar parecer à emenda' pcrtaderas, cria uma umta .
SOUza. . substitutiva do Senado ao de conciliação e íuínamente
Para dar parecer à emendado . Proleto n, l03·C. de·19~1. dos dlssidios no comércio ex.

Senado ao Projeto n, 5.034, que dispôe sôbre o eonsentr portador, e dá outras provi.
de ·1955, que autoriza O Po· mento de que trata o artiJlO dências.
der Executivo a abrir ao 1.122 deüeeretc-ietn. 4657. 1 _ aUne: Pinlõ _ tTDN _ Prell-
Poder' Judiciário - Justiça de 4de setembro de 1942, dente
do -Trabalho - o crédito es· (CodigO Civi~). 2- ~~:~~:~ de Almelda- PSP -
peclal de Cr$. 215'393.90 1 _ Oliveira BrIto _ PSD _ PTe' 3 - Hum13erto Mollnaro - PTB.
Para atender ao.. naqamentc sldente. 4- 1,eoberto Leal - L'SO.

1 .. I P R I t ~ .;. Ponte.s Vieira - pso.de despesas. com o pessoa • - Onalao L ma - SP - e a 111 SecretárIo _ JOSé RoclrlO'ucs dll.
T 'b I R . I d Tra 3 - AntoniO carlOS. "do ri una' eqlona o • 4 _ Marnn! ROClrlguea. SOUl;l1•

. balho da 7a. Região: li - Dnmo Machaao. Para dar parecer àS emendas
1 - Jerlerson Cle AgU1ar - PSD. vl:fJ~~~e~Ol'fêa- PSD - pre· so~~c;:tárIo -JOSé RodrIgues tle do Senado ap Projeto nume- '
~ : t.~a: ~;~~~~tl!~P. AC~r: tteçe~on;...~TBps;. Relatlll. Para dar parecer às emendas /0 636·C, de 1961, que dis-
t - Mendea de SOuza - PTB. • D põe sôbre normas gerais d~
11 - OClllon Braga - ODN. . • ~~~I~ ~:n~:~r; It:to·.., ODN do Senado ao Projeto núme· regime penitenciário, em.
secreté.rlo' - Fernando Rodrigues Secret"rlo - AIDerto Q. ~; Cle 0.11· ro 433-C, de 1960. que com· conformidade do que estatui

da Costa. . velra. " pleta O art, 31, V letra u/lI" o art. 5' XV letra "b" da
Para estudo e eiaboração do daConstitulcão Federal Que Constituição Federal, e am-

Novo Código Florestal. e de Isenta de Impostos .os tem· pUa. as atribuições da Inspe-
.Ie,gislação para proteção dos pios. bens e serviços de par· toriaGeral Penitenciária.

recursos 'florestals do .Pais tidos· politicos,· Instituicões 1 _ Adauto cardo.,o _ ODN _ !'re-
edo· remàne~cente da F~l\na de educação e de assisttn· sloente

'1 - Napoleao Fontenele - psc - ela sacia!. 2 ~ BrOca ~'l1ho - PSP.,
Presidente. 3 - 'Qwlnermlno a. Oliveira - PSD,

:I - Martins Rodrigues ~ PSD- 2 - HerDert Levy - .t1DN - Re- 1 - Odllon B1III:" - tmN - Prl' 4 - Jol1o Machado - PTB•
. PresIdente. lator...· sldente, 11 - Jo&o Menp~es - pSD.

:l - Aarao Stelnb1'Uch - 'PTB 3 - Arnaldo cerdelra - PSP. 2 - Lopo Coelho - PSD - Relator Secretario - seblUltlAo l<u1IA, Pi-
Relator. " - Carlos Pinto - PSD. 3 - Clodomlr Mlllet - PSp, Ifuelra .

3 - Campoa vergal - PSP. \ 11 -Daniel Dlpo - PTB. oi -LameIra BIttencourt ... psn. _
li - Oscar correa - DON. 6 - Newton carneiro - 110M. 5 - MendoZl~1 ara.. - Jn'B. Para dar pare'cer â Emenda do
6 - Tarso Dutra - PSD.. 7 - Otaclllo Negrlo -PSD. 4 SecretArio _ ',"016 Rotlr1pel de Senado' ao Pro'let n BB3 E

. secretl1rl" :"Albel'to.Q. N: de OU- sosuezCar.etArlo .- JO.16 RodrliUel e souza.. _ ..' . O, .,
'"" de 1951, que altera o § 2-

leira. . .' _ . hO~:'~oes - Quarta-feiras, C&I 15: Para dar parecer àsemen~as do art. 1.' do Decreto.lel na.'
Para dar parecer às emendas. Para dar parecer à emenda. do . do.Senado.ao Projeto núme· mero· 5.87B, de. 4de outubro

do Senado ao ProletQ !!Ome· Senado ao Proleto n.462.B, ·ro 605·C. de 1951 .que cria de 1943, que autoriza a Ins·
ro 249·C, de1~51, Que defl· de 1955, gue estabelece'prl.· uma e~tação de VIt1(lllltllra tltulção da Fundação Brasil
lIe e pune o crime de geno· são ..especlal para oempre. no Mumciplo deGaranhuns,CentraledlsP6e sabre' ose~
cldio. . gado 'nô exerclcio de repre.Pernambuco. f~nanclame.nta.. .'

1 - ~~~~:. aamOl-PI'S~ ~- 'sentaçad-o PdrofliSlssitOnaac'-oous.'I"nO l-.fdO:~t~auAc1o -11ON ~ PrS· 1 - ~:•.coe1ho - ~-·Preal.
2 - Anton1o·Dlnei'-pSD. cargo e a mn r a .~ 1_ Artur AlldrA -PSP _ Relator 1- BUae Pinto - UDN _ RelatOla'
3'- CloClomlr MllIet - pSP. dica! li _ ArI Pltomllo - PTB. 3 - DantoD coelho - Pl'B•.
" - Newton ·carnelrO·- DDN. 1 _ Adabll Barreto - tmN -.Pre· oi -Nonato Marquei - PSD.·· ... - PoIllSCI • B11V1 ~ PIilD.
6 - OUvelra srito- PSD~ . ..a1dente.· '.' ." a-Napole~.Polltenelle~ PSD. 1- Joio C'Abreu - PSP. " ..
SecretAr10 _ "016 aotlr1per de 2 - Sllvloaanaon - PTB- Be·' ·Secretlrlo _. "lII6 RodrlpU d•. 8ecret6r10 -: Albera' N. O'_II!'.

Souza. . . lator. . SOUla.. )llvl1ra.



~'-~,. ..

'!lenjan)ln Fal'ah - PSP.

Clodomlf Mllle,t - PSP',
Carlllll pujol,

,Portugal Tav,al'Ell - PR,
}tol!e Ferreira - PSB,

Secretá.l'lo - Mllrl,o l1lBlm.

li - Mino de !datos - PSP, - Re
Ia.tor.

Para dar.aarecerà emenda do
Senado ae Projeto 'numero
58·D.de 1955, que modifica'
o Código -de Orgtnizaçâo Ju- .
dicj~ria ,do' Distrito Federal. '
no·concernente. ao Serviço
do Renistrll Civil'daa Pessoas
Naturais 'e dá. outras provi.
dências. " .

Para dar parecer às emen
das do Senado ao Proleto
n, 4.940·C. de 1954. que ~110·
difica o paragrafo 3.' do ar-

I tlgO 17.,0 parágrafo único
do artigo 19. e. o artigo 44
do üecreto-let n.7.036.' de 10

,de novembro de 1944' (Re·
. '. forma da. lei de Acidentes

do Trabalho l. - .
1 - LDurlval de 'AlmeIda - pSP 

Prf81dente,
3 - TenÓI'!o' Cavalcanti - VDN -

Relator. ' .
, . , ...

3 - Je1rer.5onde AguIar - PSD.
.• - Ollve1ra' Brito .;.. :PSD; ','

; 5 -o" SllVlo sanson' '- PTB,.
Secreltrlo '- JOSé ,RoáJ'IIlIfÚ\ di' \

scuea.

, Becretári0 ~ JllI6 ROc1rilUtI, 11.
so\aiã. ~"." .

Para dár p ar é c er sôbre: a
, emenda-do Senado ,ao; Pro

jeto ;nt4.509·0·S4.que con
cede a. pensãô especial de'
Cr$: '5.000.00 'a .Antonieta
Moreira, viuva do. jornalista
Nestor Moreira. .

3 - Lour1valcle Almeida - PSP..
'4 - .RonilonP,,"checo ~ ODN.
& - VÚor 1a.sler :.. I'TIÍ.

SOUza.

, 1 ;;"Lelte Neto _PSD' -. Plcsldenle. ' ,

li - Campo.s, VerpJ; -,;PsP.-,~•
lator., '

..3- Mendonça Brala,
t - Odllo~ BrllGa•
a - Ov1d1o. de Abreu. '
,'secrettl-1o - JOS6 ROdrl,uel"dj

A, . Fi-

Wagner Eltelltro -,pso
Ranterl MazzllU - PSD.
AntOl'lloRorllc:1o ...,PsD.
AJJÍaur, ptdrola· - PI:\D
Nestor oJost -"'P8D.

".ütOnJQ!:>lno;'·:;PSO. '

lIenectltQ Va~- P5D.
AUgU8~-PÜbllo :: PSD.

, Nelson' MonUlro - PSP

Ncwtein seUo - psn.
Lauro Cruz :- ODN,
A1Ioma~ Baleeiro.;. . qDN.

. Rondon Pacheco -ODN.
- Lulz.Ôarcla- 'UON:· 

Alberto T6rÍ'e8 - UDN.
~rlioTelxelra - ODN.
~Âark stelnbruc~·-PTB.,
, \U1,eo 'Melo~ - PTB,

"~"hasa8"Ród1'lgues' .... PTB.
.'; 'Unl1'10 Macbildo,:" P'I'B.

NOBuelJa da 'Gania .... P'l'B.
Bruzz! deM.endoriça -' PB'l':

. Lula Olmpain~ni ... PRP:
, QUetrol I'Ilhil- PDC•
'PUmo .t.emea _ PL. '

Para dar'ilarecer. à emél'\da do
, Senado ao Projeto n, 912'D.
de 1951. que regula a forma
de r,,'nstitUlcão da Comlr,são
dePrornoçôes- do Mimstéflc
Público junto' à JustiêA Mlli,
tar e dá outras providências

-Ór-r Para~'dar," p'irecer -sôbre ai
emendas do: Senado ae Pro
jeto n.3,516·B,53.que dis·

Rvclrlj!UtE põe sôbre a distribuição e
aolicação do Impôsto único
sôbre energia elétrica per
tencente aos Estados. Ois·
trito Fe~eral e Mnnicipios.

Par'a' dar narecer van Prôieto"r' s'':.,:'l..toOOJ'r.o Leal. .:

, n. 2 466, de 1952; do sena ' f - Nonato Mllrquu.
110. que regula a' acâo DODU'l b - ODIlon BI'alla. '

, _j~r ~nstltlll/fa ceie art 141 secretanc - F'ernaollo
§ 38. da Constituição Fe'IIlB costa.
deral __

~ - OliveIra eTlto - PSD - P!'e: iPara ~ar parecer às emend:ls
IlOfllle' I do Senado ao Proleto núme-

1- 'Bllar PIl1tO - llDN - ~el?tor. .ro 3~378'~. de 1953. que 1 - Batlsta Ramoa,

• -.A. O~~a..1 tlnsto.5 - s-ra I mO(hflc.a '''sno.slcões. da LeI 2 - Ernesto sabOla;
• ~. MartJnI ROClrIllUPS -: t'!'lO. 8"8. de 18 de setembro de 3 - LUiz Tour1nho•.
I - Mon'elfO OP Bllrl'óa - psp, 1949 Que 'reQula a" aoúlSI' t - Oscar carnetro.

'. 'secn~l4r;o ..,. lSeoastlllo áe J\nl1ralll I ção,a perd~ t.a rl'a(lu.'~IC~O 5 ~ Snturnlno arRiá,
l"lau'!U'a, " di! MCln"~lIdarlp t'. a perda Secretàrlo - seblUltlAóL.
.', . dos direitos Dnliticos. ' . '!lu~írà.

11 ~ BIl~ PIDte) -OON o;..~nsl.
PJra' dar parecer ,às emendas' ·dfnre

d(l~ Senado ao Proleto nume
ro'504;~;'de'194q'Que alter~ ~ - MonteIro ae Bmo. - PSP -
a carreira de Oftcial Adml. Relator. -

mstranve doCuadro Suol~. 3 - Croaev C1e Ollvelra- PTB...
mentar do Mlnlsfi!ri('!d::l Fa, "--, '
zenrfa e dá outras provldên'·f - Husoblapoleão - pso:
'clas; " 5 _ Lopo Coelho - PSO. - - I

I - Joào Dr$ ;10 - ,[1I>N - presl· .
á ..nte~ ,SecretárIo - JOlSé Roiirtglll'6 de 1 - Nogu~tra da Gama - P'l'B:-

PresIdente,
, " -,. .,N,Dlluelra da Gama - PTB, - .1 souza • ';,' ,, 2 - tunna Machado - PSD - ne·
s _,::~~:D~;nFai'nh o;.. PS~,:, I' Para dar 'p'ai'ee~r' à erno.nda do.' . _Inter,

,S - Ainoruo. Boràclo - PSl)
• -" Lameira Blttenlourl - 1'50, I Senado ao projeto número
6 - Lopo cceinc _ PSD, ·2-233C. de 1952; Que man- t-/Ferrelra Martins - PSP"
Secretarlo _ J95e Roál'lll'UCI àe -tem a decisão do Tribunal &.: Vlrg1Uo Távori\' -,' ODN.

8<luzlI, de Contas deneQ?torla, ao Secretârlo -, Fernando ~clrlllUef
remstro do têrme de contra. 4a coala, - .

P' d . -Ito -de cOC'l)eracâocel41~r:lrlo ' "
ara. arp ar ec er sôbre ,as entre.a Uni~n ,e' Antônio ..' '. ..' •
emendas do Senado ao Fro- Para emItir parece sobre a

, ;eto n.3.876~C.53, que alte- Bra'ndãa Cavalcanti e sua'· ,; r'
ra dl'Sposítl"vo da Lei" do tm- mulher Hilda Cordeiro sran- denunc~a apresentad,a p el a 'dão' . , Comlssao de Inquérito oara
1168to de' Renda. institui a' , apurar a aplicaçãodad3 ao 1 - AmaUl'y Pe.drosa - PSD, -

..,"Trí"uta~ão-AJiclonaldas '1'''i:.CpocoelhO":: PSO·,:: ReilltiJr.FuífLfo Sindical contra '" Mi~ ..,
Pessoas Jurídicas' sôbre os 2' _ Ilacb ~ma - PTB. nistro do Trabalho. Inc1ústrla
lucros em re,laçãoao capítal 3 _ JanclUl carne1i'o _ p.,... e Comércio/ '

, so'ciál ~ a~ res~rvas. e dá Oll- . t _ fitarlo Martins _ UDN.
tras prOVidências. . " & v" . .' . .

.' .. .,.. - . a8concelOl 'costa - PSP. '-
I- Oia8 ,Lins - UIJN - p:esldente, Secret;.rlo _ JOIt"Rodrl&UeS deJ.- Drault..~JlallY ';"PSD-:- Relator. I~uza." . '..' ",
.- ~el!o peçanha -PSP,' _',
4:" 1vlartlnaRodrlguea ~ pSD. ", ,

, ':;:'/'N~guéÚ'~;?linGlIJriá ·...·PTB:- ", I?-élra.dar.parecer ~el1\en~ado '
.' .'. '.' .. . Senado ao Proleto numero

Secre~ál'lo - JOlSéRodl'1gues de 4.4,~O.B. de 1954. que au.
'OU2a. tOflza o Podér Ex-ecutivoll

-- abrir•. pelo Departamentri
_, Para dà'r parecer' sõbre as 'Administrativô. do' 'Serviço.

emendas do Senado· ao ,Pro· Público. o crMit.o suplemen·
, jeto n.404·B·1955.que con· ,tar de CrS 2.650.000.00 .em
,c:~de isenção de Impôstos-ou refDrço do' Anexo n; 5. do
Qíreitos' -dé·tmp.ortação. ' "e' Orçamento 'Geral da União
afins. de quais'quer tributos.e flei n.2.135~de 14' de de_o

" .dolmpõstodeCorisumo re·zembro de 1953), "
lativo"2 maquinismõs.' seus'

'_,sobressalentes e acessórios, T'" JoAo AgrlpUlO - m:.w ~ Pre· '
", "aparelhos,ferramentas. ins.'· Ildenta.

trumentos. utensilios. maté. 2 - Janduhl Càrnelro -. Pst.:. o-

, .rias' primas e' 'materiais de Re.lator.
, '~uarQuernatureza ;destiria- 3 - ,Campos verial ~,PsP.

·II~ àCo'!'panliia- ~ÇOS Es'pe·,4 -Lu~hero VarSDa .- PP. '
·clalsltab,lra (Aceslta). ,., .. U1lIaeIL!DI ... P8J), '.

"I ~Ai'UDdo Mal': Leio. , Seçr~táflo José ROdrlEÚea de
..... Áureo Mello. ' SOUUl.



COMlSSOE$'DE._.INQUERI.TO

Para apurar 'denúncias, contl.
das no lornal "TrIbuna 'da, .
Imprensa" de 23·12·55.
contra o Sr. Al'f PitombO_

(RESOLOQAO .N.~ .,.. DIl "2-li8)'
IPraIa atê 28·11·58)-

1 - I.ourtval d' A1meldà - l'I:I1' .-
Preallleat... \ .

Para averiguar den6nc.las da
Imprensa sôbre Irregulari
dades no SAPS·

(RESOLOQAO N.'~ 18. DE '1-8·55)

(Prazo a.té 29-9-56)

1 - Tcixeira Gue\J'os ':'" PSD
Presidente.

2 - Seixas_ D6ria - UD"i - Re
- lator.

:J - DeodOro de Mendonça. - PSP.
Secretário - JoSo\ 'Rodrlguea de

so~a.

Para examinar .; leglsl'''·'
sõbre SOCiedades mMlt~S de
leQUrOS qerais e apurar a.
razôes de intp.rvp.nr.~1) "n MI·
"IstérlO do Tr~h~lhn. IndOs·
trt3 e ~omérr.in n~· Eo"it~tl·
va Sor.j~dl!tle MOtua de Se
t'lltrn~ r.pl'als.

(RESOtut;AO N" ,18. D:II: 8-li-55)
IPrazo a tê 1I-'7~ 56. .

1 - AluIzio Alves.
2 - 'Campoa Vergal - pSP.
3 - LamelJ'a Blttencourt - PSD.
,'- Pontes V,letra ~, PSD.
5 - SilVIO Sansol: - E'TB.
seeretane. - JoSé Roarlguea C1'

scues.",

Para iovestiaar sô:~e:lS agres
sões sofridas por üenutados

CRESOLUÇAON.o 67, DE 8-6-56)

IPrazo até 19-10-561

t - José Joffl1y - PSD - presi
dente.

2 - Raymundo ele' Brito - PR -
Relator.

3 - Coelho de Souza - PL
4 - Guilhermlno de OliveIra -psn.
5 - Lamelra Bittencourt - PSD.
a - Lourival de Almelda- PSP.
'7 - Mendonça Braga ~ PTB.
8 - Newton Belo .. P8D.
9 -'Odilon Braga - UDH.

la - Segadll:S Vla.na - PTB.
11 - Stglsmundo Andrade - tlDN,

Secretário - Jose &OarlgUI.' (lO
SOUza,

ReunIões _ segundas· e quartu

leiras na sala "Bueno Brandà9", U

15.30 horas, 4.0 andar, '

Para investigar as causas de:
terminantes das condições
precárlás do aproveitamento
econômico do Vale do Rio
TuriqQu.

l!1:E€OLOCAo N," 15. ,DE 2B·4~551

I praZO até 2~1-5'71'

1 ~ Antonio Dlno - PSD - pre81·
, 'dente.

li - Marcos Parente- uPN - :Re.
ator•.

s- Cid Cl'irvalllo __ 'PSD.

'-Dias UM - UDN.
6";Oabrlf18ermlS' - PU.
S - Manoel Barbucla _ PTB. c

'I - Milton Brandlo, "';PSp.

8 - Moreira d. Roch,a - PR.
SeoretÜ'lo - .oI. ROdrIIlHI ..

Souza. '

-Comissão para Investigar a lê
gitlmldade dos Titulos de
ProprIedade dos Morros em
que se acham ,i", ...t!:\l~tl~S llS
"Favelas" do-( Distrito Fe
der;!!. • . . .

RESOl"OC;:AO N. 8. DE 12-4-5h
(Prazo até 14-4-56 ~. Terminado)
1 -' CarCloSO de' Menezes - pSU 

Presldente.
2 - Nlt8 costa - PTB-Vlce-Pr.e·

aIClent.e) .
3 - Georges Oalvl'lo - PTB - Re·

lator, ,
4 - I\rtno8 de Matos _ pSD.
S -Cb8Ila! Freitas - PSP,
6 - OuUhermintl de Ol1vélra - P5D
1 - L.~nmda5.C8rdnDo'- P'fB •
8 -Marco! parente - DON.

'9 - Ratael correlB - UON'
Secretulo - De.laldo B: LoOPes.

Para Investigar a elCP'oracão
do Petróleo I1n Br:lsil e a SI
tuaeanua Petronràs .S. ~,

lRESOLUÇAO N o 1. DE 19-2-ó51

lPrazo Bté 17-9-561

1 - Croacv ae 01l'flilra - P'I'8 - I
presidente,

:I - L.Ulz uarclI - ODN - Relator
3 - Abgullr Bastos - PTB,
4 - Armanao Falcl'lo - P8D.
5 - Bllac pinto - I1DN,
6 - Dai~oer~ SDlra - PsD.
'1 ... Oabrlel pusos - UUN.

I
8 - Jose GUlomard ~ PsD.
e - Lapo coelho- peD.

10 ~Montelro de BDrrOl - PS1-.

11 - Sergio ~alll1lhae" - PTI:l.
Secr~tarlO - Gllaa de AS814 ltepu·

ollcanll.

vidas e. el:istentes 'entre a
Emprêsa Curzl Ltda, e o Go·
vêrno da União.

CRESOLUÇ~O N.· .59, DE '-4-11I)

(Prazo até' 14-8-58)

(RESOLUÇAO N,O 462, DE 1954)

IRESOLOÇAO N.. 32. DE '-8-651

IPrazo a~, 9-11-158)

1 '- Lamelra Btttencourt .- PSD 
Presidente.

2 - Qeorgll oalvaO - PTB - Ej.8·
,Iator.

S '- Nelva Moreira.- PsP.
, - Newton Belo - P~D.

5- OstojaRogusld· - VON.
SecretAriO - Alberto G. N, de 011·

velra.

Paraaourar a aplIcação dada
ao ,Fundo Sindical:

IRESOI,..OC;AO N,· 8. DE 31-3-6&)

'Prazo até 81-"'68» ,
I - CUnha Machaao - PSD - Pre·

Slathte
2 - ElJa~ I\aaune - P1'B.

I
a - Deoaoru ae Memlonça - PSP
, - Jose tiorutaclO - lJUN,
6 - L.ourelro JunIOr - tia,p.

Para Investigar as relações- ha Sec"etária- Gilda de Assis Repu-
allcano.

Para apurar as Irregularidades
-verificadas na CEXIM do
Ceará.

CP1'azo até 15-11-55 - ·Termlnado)
1 - Olll1herme MAChado - Umi -

Presldetlte.
2 - Tareo Dutra -PSD - Relator

a -,Esmel'1no Arruda - PSP.

~ - Mendonça araga .. PTB.
5 - Saturnlno Bralla - PsD. '
8eerl!'t"rlo - Alberto N. 'Q. dr

II\lVelra.

:J - Heitor Filho - 1'Tl3.
4 - Fel'1'eirll. Martins - 'PSp,

5 - Newton Belo - !'SI).

Secretário - Ma~eus otávio MJn·
daríno,

Reuniões - QUartas-feiras àS 15
horas na Sala "Rêgo Barros", 4.°
and:l.l'.

-,

-

1 -' Adlllo Viana .;. preSidente.
CRESOLOÇAO N· 63. OE 15~ll-5'31 2 _ NonatO M~rqUel- Relator.

(prazo até 6-10-56) a - Lauro crua.
1 - Sales Filho - PSO - presl- . secrrtlrlo- 'Alberto N. Q. de OU-

dente " ,elrl.
2- Castl'o Pinto .... UON - Rela- R~unIO"- sala-paulo d. ;:OJla

toro tln".·,

Para lnvesti'gar as 'Importaçôes
i1~g_ais de aparelhos detete
vlsao ,no.pals.

~ai'a apuraras denúncias een
tra as administrações ,d(ls
Institutos ê Caixas daPrevj·
dência Social.

(RESOLUQAO N.' 65, Dm 6-6-56)

(Prazo até 9+6'7)

1 -, Aarão .Stelnbruch -PTB-
Presi~ente. \,

2 -. Adahll Barreto :.:. UDN - Vice
, PI·e.sldente.

•
3 .... Tarso Dutra- PSD - Relator,

4 - Costa Rodl'lgues - PSD.

5 - Luiz Francisco - UDN.

6 .,... Silvio' samon -PSD. "ara apurar as Irregulatlaalles
SecretárIa - Marlna. de aodoy Be- porvent4i'averificadas antes.

zerra •
.Àuxilla.r _ Zelia. da SlIvà Oliveira no ato e após o concurso no
REuniões'..,. ,seg-undas-felràs às 15 ensino. industrial do Ministê"

hOras na sala "Sablno Barroso". 4.° rio da Educação' e- Cultura
andar. realizado em 1955·

Para apurar as causas deter
rnínantes da diminuição do
folume d'água do; Rio Parai·
ba eestudar a regularização
do seu curso desde a forma·
ção, at~ a foz.

<RF..sOLUQAO_ N.' '7. DE 28-3-S~)

'(Prazo atl! 12~10-58)

" - AfIno de Mato. - PSD _ pre·
, ' sl~eDte.

li - ,Broca FIlho - PSP - VIce
Prel1deDt••

3 - Alberto TOrres ... UON - Re·
latór. '

oi - ~arlo.l pinto - psri.
I - ~alallerto salea - '1"81).
• - JolC? Fia0 -PTB.,
'I - Jon.. alhiena. - PTB.
8 ... ,Herbert Le" - UDN.
It,~ Ultimo d. carvalhO - PSD.
Secretirlo - Marlna d. ooltar Be·

lerra. •
Auxlllar - Zel1ada Silva OUvelr.
ReuDlOe. - Qlltntlll-telru... IUO

haras, na Sala ",Sablilo Barroso" ,4.·
andar) •



.-_.~

ll~...~ 15-9-56)

Para':êfetdar àm~lai··lnvést;'gã.
ções no Merc.ado de S.egul'os•
indicando a's causas e os res..
ponsãveis pelo moviment~

contra SUa nacionalização e
pela implantação do Mono"
pólio de SegurDs no nriócipal
estabelecimento de crédito;
do Pais.

(RESOLUQAO . N,O M, DE 25~5·56)J

Para' proceder -l,revlsAb> di"
cons.o!lUação :das LeIs da
Trabalho;

.COMISS6ES MISTAS

'Para dar parecer sObre o Pro..
}etô de Iniciativa ,do Poderl
Executivo que '-..disp~e sôbre
a reforma geral do sl~tem.'.

administrativa da'União. '-

Para elaborar Projeto'de LeLde
Reforma Agrária;' ,o," -

1 - A,irio Stelnbruch ~ ~•
11 - Ern&nISat)'TO ... ,troN.
S -JeflerloDAgular- flSD.
'i- Llcl1I'8O Lelte-· O'DN.

o • ,

11 - E.our1val de Almeida - psp;
8- Mourv Femandei .;. PSC. .
'I - RllImundodeBrlto_ ',PRo •.

. 8 - 611vl0 san80n -PI'B~ '.
8-,TarllO DutrA.";; pSD.

, 1 - OolomllO 'de souza -PSP.
:2 '--Danlel de cir\lálIío' - PR.. '
1 ..... I1'IIMelmllerl .:. 001'1.-
, - Jonaa Sllh1eDII - Pl'B'•
I - VaRO -PSD.

1.- Nel~orJ)uarti - .fSD.

=-

',~ .

(prazo até 21-9-56)

IRESOLUÇAO. N,I 39, DE 1l~-8-~S)

, 1 -Lal'l1elrll Blttencourt - PSD 
Presidente, '

a -Joao Machado _ PTB - Re-
lato.t, ,a - ACll\hll Barreto _ UDN.

SecretarIo -'Hulio de AIUI,ar t,evr.

Para proced~r a investigações
, sOllre 0- problema de ener·
.gia'at6micano Brasil.

Para estudara crise 'do caf'.
. suas origens e repercussões
e as medld8,Jnecessârlas

, . para enfr~ntâ-Ias..- ,-

I Para examinar a situação ad·
ministrativa do Territoriodo
Rio Branco., '

-_:::=::::_ ..•_. -_._._. __ .===-__G .•.• __ ._

(Prazo até 28-9,56>

, '" -r• , • o" -, ,O", ." , .. " , J Ih" d" 1956'- ..... " -. ~_. DJARIO.:DO..CQ.NG:RfS~.:NAClON.A:LtL_(Seeãó..tL __ ._ .. _..•.. .,-.__....J:I.JL~ ._..._
_ __ _ _$ _::SZ:: -.>~ .:::2«-= __ ti :::e

,Para estudar problemas de tu
'rismo epropor nredidas legis

lati~as i'efei'entes'â essa In~
dústria.

1 - Raunundo paCUlha - UDN
, Pre6111ente ., .
; »- Meaell'lIaNeto - P8D~Vlce·

PreSIdente .'
8 - Ruoens Berardo - P1'B- ,Bc'

, lator.,· " '
c. ,f- AarAoSletnoruch"..; PTB,

1) - CanillOl vergaJ- ,P5P.
11 - Peeuo Braga -.PSD·
'1 ..;. Prlll~aea pttanRa. - UDN
Secretário - Jose: Rodl'igués

eouza.

'1'"- E.rnanl Sátiro - 'UDN' - 8...: 3 -Ant~n10 Carlos -' cipN - ft=~] 2- Plácido Rocha' -. 'pép ~'Re-
Iator , ' rator , lator..

• - J:1sue de Castro - PorB 4 - AtlllO Fontana. ~ - Guílhermíno ollvell'n - PSD .
.. - Mectell'os Neto - PSV. 5 - 8a51110 Machndo .Neto - E'SD, 4 - .11'15 Meinbel'p;- UDN.
5 - T:H'lano de Melo ..;. PSD, d - Oaniel ~'Ílrnco '- pSO 5 - José Alves - PTB.

. secretanc - J03ll RO(ll'Il:Uea de ·9 - .olVOIJSlr cortes - E''1'B. Secretário -e-" Jvsé paulo 811v';'.
S"u~a. - 8 - FIrma0 Neto -P8D. Reuniões - Sala "Bueno Brandão"

9 '- Jose FrRp;eJlJ - UlJ~. àS quartas-feiras' às 14 horas, .3.• an-
10 - SIlVIO ss nson -' P'J'B dar.

P , d d . I 11,.., Osteln ROgUSKI - UoN.ara apurar a ver a eira g- Secret.llrlo _ Angelo JOsP Vqreln
tuacào de fato e de direito L)actlJélgrafo - ree corueire C!3Para investigara anllcaçãc da
em oue se encontrac arca- 51~:I;nlÕe:s _ Quartas-telrnB as 10. suovençàe concedida pela
noueo rt~ .... F.mnrêl:;j~ Incor·· noras Da salA "Amamo carlC!"'''. União à Panair do Brasil 80.
poradas ao P::1trimõnio da I ciedade Anônima.
umac'', com re.terênçl~l a Para apurai os uraves fatos de (RESOLOÇAO N,. 5, DE 23-3-55)
nroretada trélt1stor~acao de discriminação de que e~+~o (Prazo at6 19-6-55)

tono seu oatrlltl/inlO em So sendo vitimas os nordestinos l-Armanao Falcão _ PSD' _
crl'ld?de An'1nrma. Que enllgram para o Sul do PI'eslaente .

.mE-<;oLccao N· 41. DE 21·tO-551 Pars. I 2 - cesar prteto -p'TB - Relatol' I' 1 :..... Perelrll da snve - PSD - 1"re..
3 -AO.ahU Barreto - trON.· aídente, I,

. (prazo ate 2]-7-56) ~ - BarceJo! f'elll- _ 1'50.' .
1 - POl'tu~aJ l'avarea - flR :. Pre· rRESOLUCAO N,' 40. DE 11,10-35) S - CarJWI Albuquerque - PR" 2- J05éBonlfácio - trDN- Vice"

sidonte . , . 5 - CarJoa l,aoer08 - OON., Presidente.
:I - Gf\)rge~ oalvr,o - P'fS - ·ne· I 7 - Nelva Moreira - PSP. S _ Abguar BastoS _ PTB ....;. Re"

. Secretl\rlo .... Mário Iustrn, lator, ,lat.llf - 1
3 - IW.~ fi'ortes ,.. PSO . - Alrt-on f-eles - pSD. 4 _ Armando Falcão _ PsD.
4,. - Rf'llot.o A.r~her _' P8Ij ~ - AureIJ Melo - PTH.
b - Tellorio cavalcantí - UDN. II - COI(1mllO ae Souza - PSP. 5 _ Amoldo oerdelra _ PSP.
~ _ valIO - pSP ~ _. Manuel Novnes -' PRo
S..eretano - Joae Roc1tI&ues de : - ~paelr~ Net-o - 6~~' 6 - Frota AguJar - UDN.

enuza. '1- s;cre~~-~r;~I~JO-MaestraJll. '1 - OtoclIlo Negrão de LIma. ';'PSQ
-. .Secretário - Ernesto de A&ls.

Para apurar Irregularidades.' p' . - -,- . .'. Reuniões - sextas-fell'as .àS 15,g(J,
. ocorridas no.sérviço de AS',!" ara estud"ar .a. orq~mzaçaE hOras. nasnla da Biblloteca.

sistêncía a Menores. subor' atual da .rlml'!,lstracao acre-
'drnlldo ao Mlntstenoda lu·s. -ana a leglslaçao federal que

tiQ'1 e NegÓCIOs Interiores. 1 a reollla ~. lnve~t1a~r as Ir~
. .'. . reaularldadesor:orrldas de

C.~.oLOCAO tV 53; DE 33-N18l .1951 a 1954 na aDlicação
(Prazo até ~~IÓ.56) do Estatuto dor. Funeioná;

..rios PúblicosaoF"n'~ionalis
mo do Território do ~ere_

:rRESOLOCAo N'",12. DE 20"'~~1

{Prazo at.é 20-]0·55.
C~EBOLOÇAO N." 49•.DE 10-2-")

.. 1 - Lt'Oberto Leál -, PSD - 'pre- 1 .;. '4101110 ArLnOI _ Q1)N.
,- SlOlful.e ' - I (prazo' até' lO~10-56~ .

2' - Damel DIPD - PTB _ Rellltor I. 2 ... Arnaldo Cerdelra .;;;, PSP.
, 3 - Frota Agulllr - I1DN 1" .p"" PTB

::Secretario _. Paulo Mnel.tl·aJlJ. - aaonel I'allol - ODN - re- 3. - ,Bat...tl Ramoa- •
de . . '2 _ ~~~t':Je Matos .... PSD _ VlCI. • - Bllac plnto_ CDN.•

-- " prellltlente·. . " .... GUlt&yO Caplnema- flSD.
Para lri~estigar as callsas reais s - Pa~~.Derto Salel - PSD- a... f _ Ho"CIO LUer _ PSD~ .

e. Indicar os remédios para i-ColombD de'souo ... PSP•. " ... 1.Ópo coelho _ PS]:);.
comba'te ao e . t 11 - MllrcOI parente,- ODN. I ..,. ncareclmen o 11 -Frota MoreIra .;. PTa ____
do cListo de vida--:-- 'I ... Armlndo II'lucao - PSD.

IRESoi.OCAo N'~'7, 'DE 16-t2-~S) Becret61'lo ... Ru;o Cle AlUIU Lev,.
-,-. ·RU~DLOÇAo N.~5?I)E i+&8) IPt~ZO 1t6 .-1l-1ItI)

1 - Otl\vloMaO;llllelra - :PL -
, PreS1Clente. '

S·- 'Em1Uo carloa - PTN _ Vice.
ColomDO de souo - PSP ,... . Pre.Bldente,
PreSlaente.· .... . 3- AUl'elloVlana -PSB -Relu,-
Qatoli ~oru*1 -' tlDN- 17lc,- tor.'
PrUlaente. . 4'-- C81'los pinto - PSD.
GurgeJ lia Amarar_ PR- Ré- 5 -- Cunha.Bastos - DON.
lator Geral. " 6:- Dagoberto ,Salle.'! - PSD. <RESOLUQAO .N.• ' 1,4, DE 23-4-55)
Alóerto, Torrea .,.. ODN. . 7 - Heitor Filho - PTB. (Pr' t 2 '
BaII1110 Máchado Neto _ P6D.,8 - João A/lrlplno _ UON. . azo li é' -lO-56) -.
Nlta coata _ PTB.·: .' 9 .,- Manoel Novàea - PRo .1 - Pacl]eco chaves...... "PSD -'Pre-
YUlclshlgue Tamura ... PSD. lO, - PláCido Rocha_ pSP. . Ilaente. . ., •

5ecretá.rlo ,- Adhemar ,Watzl-Bal·· 11';", sergio Magalhães - PTB. 2 .;;;" NOlfLltlra'da aa.ma- PTB-
- reto. . ~ . Secretário - Fernando Rodl'lgues 171

,Reu.lJlOes_ sala ··Paulo' de Pron- 'da 'C!l8ta . . ce-Presldente.· ,
bOI, leiUndas-felral, .U··14,30hóraa'ReI11nões -. Quartllll-fell'as. àS 14 ''':'Nllwton.carnelro'·-- ODN _

:--.-,. ' ,.,. - 'htraa~ , ~e.lator.. ','

Para Investigar a'situaçãó da. .' . ' -BaU,staRamQO......PTa.
EconomIa Para,' ,apur~r' ..Irregulari~ades 6- Dl'/onalrcortu - PTB.

no uso de diVisas' adqlllrldas 6 -.1l'erraz Ellreja - ~N.
ftU':$OLUCAON.O·,I.· DE 11-3-16) .' nos Leilões Especiais da' La•. 'I -Ferreira Martlnl - PSP.

. . (l'rUOIt61~10:~)' '" .. , vourar' .' 8 -'F1rmanNéto-PSD•. ' ,

, (RESOLUÇAO N.O 62. DE 23~5-56) i_o JellerlOD,deAgular"'- PSl).

I - ~Iln:~ J)1pp -- Pr.8 - Pr6ll- . fPraZO Áté 2-10~50) .. ·1~'" MaaaJ!ll" PIllto.... tJI)N.
... 'A1'1laldCl Cerdelta - psp - 1 - Miguel Leuzzl - PTN - pre- 11 .' Mauricio di, Andrade - fSD
' YJae-Prllll1elltil. . , . . lilclente. , Secretário. _ HUl10 lIe .!'gulilrLe\lY.
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especifica, encomendado pelo InstltulD
Sul-Riograndense' de CarnesdestlnadG
-à instalação e melhoramentos do Frl
qortflco-Charqueada de Tupanctretan,
no Rio Grande do 'SuL

O projeto' jã traz parecer favorável
da Comissão- de Economia.

PARECER

. O Diretor das Rendas Aduaneiras,'
por mim consultado assim opinluo sõbre
o projeto: '

4:0 Instituto Sul Riograndense de
'Carne é umaautarquja de caráter
estadual. .

Deve, assim, ser acolhidç o pro
jeto. aind!i. porque a natureza de >

suas .atívldades está intimamente
vinculada ao interêsse coletivo.

A taxa de Previdência Social
deve. .sequndo li orientação deste
Ministério, ser excluída do favor
de isenção». .

E' sem dúvida uma justa mêdída,
'que .importa num estimulo e numa ccn
trtbu.ção apreciável à Indústria sul rio
grandense. Apres4,'nto sub~titutivo para
exclusão. da Taxa de Previdência So~·
clal,

Somos pela aprovação do "Projete,
Saia Rêgo Barros, 25 de junho de

1956. - OdilonBraga, Relator.

PARECER DA COMI55,.\0 DE'
, FINANC;AS'

P!\RECERÓA-.,CPMlssllo .
REliÀTÓRIO . . '

. . '" '.. . • , ACSlIliissao<le Flrianc;aS.é·'n reuniã": '
Trata-se no. caso do Projeto numero , ordinária reali:adaem~5 .de . julho .'de .;':

4S3-5~, deautorJado ex.•Deputado Se- 1956.r.esolv':,u, por;unl!oimldade:oplnlii'
nbor Antero Lelvas, que visa· conceder _ pe!a,·apr.o\'açãodó; substitutivo ao· 100
i!ençâo de.;dlreito~ de. Importação. tax,as .jeto' n,o ·.i53:50:de.acO·rdo 'COtn· óP í••
acuanelras•. ~revldt!ncla . soci~1 e. 1m: recer, do relator, ·VotaTain':os.·sl'Ç'flilttea
pOsto de eonsll~o•. para o ~at~tlal '!,"'. DepuladQs:César'P,rlci\o,."Presidênte<.:'

ncíras, inclusive 11 de prévldêncla 5O,eiaI
e impõsto de consumo. para o matc,'lol
1iíiportadoe a importar pelo 'In5tirato

, Sul-Riograndense de Carnes, necessário
à construção e funcionamento do ma
tadouroe fábrica de produtos de carr-es
e derivados, denominado «Frigorífico
Charqueada de Tupanclretã», na clda ~e
de Tupancíretã, Estado do. Rio Grande
ao Sul, compreendido nos 8eguinte~'
[tens»

a) 127 volumes contendo peças In
tegrantes de caldeiras geradoras de
vapor «Babéock» (válvulas, medidores;
aparelhos de verificação e comando.
manômetros, bcmhas, ctc .}; proccd..ntcs
da Grã-Bretanha e. descarregados do
navio «Delius»' a 3 de agõsto de 1949,
no pôrto da icldade. de Põrto AJegre:

b) 111 volumes contendo tubos e
peças para instalação de vapor, es
peciais e de diversas bitolas. procedentes

- PSD .. aos Estados Unidos da Amér!ca do
Norte e descarreqadcs . no navio ~Fyl.

,gla" a 22 de janeiro de 1950, no perto
d" cidade .de Pôrto Alegre;

c) transportadores aéreos, correntes.
engrenagens, mctcres -clétrtcos, e todo
o cqulpumcnto complementar, como
trilhos, quías, parafusos, etc., .que estão
a chegar dos Estados Unidos da Amé
rica do Norte;

c!) válvulas com flanges de diversas
bitolas, para vapor; .encanamentos com SUBSTITUTIVO DA. COMISSÃO'
fwngc5 para vapor; equlpamcnto CO,I1- '. DE FINANÇAS'
.plcto para secagem de sangue, -maqui- •
nárlo completo para----prcisagem de .lI0r- O Congresso Nacíonal decreta: -.
dlllas.il. ser ainda importado .do ex- -.Art. 1."•. E'<ccncédída ísenção de
tcrior.· direitos, de Importação e ,·taxas adua«

Art. 2,' Esta lei entrará em .vigor na ncíras, -exclusive li dé previdência se-
data de sua publicação, dai c impôsto de- 'consumo, .para .: cI

Art. .3.'. Revogam-se as disposições material importado e a Importar pelo
em contrário,Instituto Sul-Riograndense de .Carnes,

Câmara dos Deputados, 20 de junho ucccssãríe ãconstrução e funciona ..
de 1956: _ Antero Leines, _ Nicolan mento do matadouro e fábrica de pro..
Vergueli'o. ~ Mi'noc/ Duarte, dutos de carnes 'e derivados. 'denoml..
freitas ClIvaleanti • .-: Herofilo Azam- nado «Frigorifico-Charqueada de Tu
búiu, _ Adxoeld« Costa. _ Raul Pila. pancíretã»•. na cidade de' Tupancírctã,
'- Osório' Tuinti, _ Darci Gr055" Estado do Rio Grande do Sul. 'com-

preendido nos seguintes itens:
PARECER DA COMISS,.\O, DE -:'a) 127 volumes'contendo peças in"

.- ECONOMIA ,tegrantes de caldeiras geradoras. de
vnpor «BabcClck:> (válvulas, medidores.

.Tem sido orierita';ão uniforme dei IÚ- aparelhos de verificação ~ com<indo.
lator e desta Comi,ssãoconceder iser.· . 'manômetros, bombas' etc. J procedentes
ção de direitos. de importação p-ãi-a da Grã-Bretanha e descarrega·dos. dó
instalações e equipamentos que vepham ,uavio:4:!;lelius:> a 3 'de ogÔstode 19-19.,'
desenvolver a capaCidade produtor.a do no pOrto da cid'Ide ..de POrto Alegr:l"
·!?ais. . . .... b) IH volumes eõntendo tubo"- e .

No.caso do Projeto. com mator sn- peças 'para instalação de vapor, .es~
tj:;tação damos nosso .apoio para que pedais e de. diversas-bitolas. proceden~.
seja. aprovado, porque nele. se pleiteia tes .. dosEstados .Unidos da: América
aquele favor para o Instituto Sul Rio- do Norte,e descarregados no-naviCl.
ljrandense de Carnes. que· êtlma enli- «Fylgià»·.a ·22. de.. janeiro de 1950•

.dade pata~estatal. Ape.nas não con- no pórto da cidade de POrto Alegre,.'
cOl'damos CaIU' a 'inclusão da taxa de c) transportadores aéreos, correutes,
previdência sodal' na'. isenção pleite<lda. engrenagens•. mct()res elétricos, e todCJ
- Amando.Fontes, Relator. - . • . o equipamento éomplementar.. como

PARECER' DA- COMISSÃO" trilhos, guias, parafusos' etc, que' estãCJ
A Comissão de Economia opina fa- a. chegar dos Estados UnidQs da Amé.

voràvelmenteao- Projeto' n. O . 453-50, rica do N..rre: .' '" '.. .-"
nos têrmos, do parecer do ReL-,tor, d) .\<álvulas com flanges dedivcrsas

Sala «Carlos Peixoto Filho»', .em 'H bitolas, para vapor,' encan~mentos com
de de:êmbro de 1950. - 70sé 7ofU",'" flanges para vupc'r; equipaliJentocom.
Presidente 'elOexercicio.· ""- -Amando (:Icto paraJecagem· de sanguc,maqul.
Fontes, Relarol', ..:.. José. Alves Linharcs. nárlo cOlnJ)leto pi!-ra.prensage'll dj'g\lr
_ Cordeiro de Mjranda. _ .Tavares duras. a ser i\indaimpo~tado·:é1o. ex.
d'Amara/.";'.Hugo Carneiro';";' Dinlz teriar,',. ".< I
Gon,alvcs', - Daniel Faraeo. - Alde . Art .• 2!. Esta....kI entrará' em vigor
Sampaio,' ""- Ari ~Viana~' -"Lui;: Car- n~ data de sua· publicação, ..' . '.' .
1'1.1110 •. .;.... Galena Paranhos.' - COb.i . Art, :3.0 . : Revogam-se' as ·disposlç/les
Pôrto.._· em contrário.. . '-': ' .

" Câmnra dos Deputados; em' Sde julliiJ .
de .1956.. ':' '. .

PROJETO N.· 453·50 A QUE SE
'REF~REM' qs PARECERES

O Cong resso Naclonál deàeta:
Art.. l,';E' concedida lsenç~o de

direItos .de .importaç!\o e talt?s,' IIdu:l-

O Sr. 'E<lteves ROdrigues.
(3. • Secretário, servindo de 1:0 )

Pl'ocede â leitura' do seguinte

José Jofflly - PSD.
Pernambuco:

Arruda Câmara - PIX..
Nilo Coelho - PSO.
~Ingoaa:

Segismundo ....ndrade - UDN.
sergipe: .

Seixas D6ria. - UDN:
Bahia: "

Berbert de CllStro -P5D.
Manoel Novais - PR,
Ollveirol Bríto ... PSD. \

Espírito Santo:
Lourival de .... lmeida - Pl)P,

Rio de Janell'o :
Prado Kelly - UDN.

Distrito Federal: .
Adauto Cardoso - UDN·..
Cardoso de Menezes - PSD .•
João Machado - PTB.
Rubens Berardo - PTB.

Minaa Gerais:
Badaró Junior - PSD,
França Oampos - PSD.
.Guilhermino de Olíveíra
Israel Pinheiro - PSD.,
José Bonifácio _ UDN,
Nogueira de Rezende - PoR.
Oscar Corrêa - UDN,
Plinio Ribeiro - PSD.
Starling scares - P8D,
õltlino de' Carvíifuo - .PSD, .

São Paulo:
Abguar Bastos - PTB,
Castilho Cabral - PTN,
Mala. !:iello _·PSP.
Plácido Rocha. - pSP,'
Yuklshigue Tamm'Q - PSD.

GoilÚl: .
• Benedito Vaz - PSD,

Fonseca e Silva. .... PSD,
. Mato Grosso: .
Corrêa da Costa·.... UDN.
Wilson FlIdl.l1 - PTB,

Paraná :
Antônio Baby- PTB,
Benjamim Mourâo--rSD.

. Chalband Blscaia - PSD,
01lvel~a Fl'anco..:... ?SD, .

santa C.atarlna:
.AtiUo F'ontann """""P8D•

Rio Grande .do'Sul :
Unlrlo Machadô -- PTB; ,

Tal'so Dutra - PSD- (53),
O SR,PRESIDENTE::'
Alista de presença acusa o.com-

parecímento de 53 sennores ··oepu~
tados,
- Está 'aberta' a sessão.

O SI', AUI'éliç viana.' .
(4,· . SecretârlO,' 'servindo,de2~O)

proceãe' à ,Ielturol da at~ da sessão
anteeedente, a qual é, Sem' obsel'va.
ções, .assinada.. '

'0 SR. :pp.ES"DENTE:,
Pa.ssa.seã leitura' do expecllente.·

Expediente
,SAO 'LIDOS EVAO'A U1:PRIMIR

OS SEGUINTE:) . .!.

P~ojétos

Projeton. 453~A, deJ9.50'
Concede isen,lio de direitos de

imporlaríio r la.\'Iis aduaneiras, .in
dusive 11 ti _ previdência 80cilll e
Impôsto ,de consumo; . para0 má
leriaI já c 11 ser encómcndildo pelo

~ln'$lituto. SÍJ/-Riogrllndcnse 'de .Car-
.nes, c' de51Útado às obras do Fri
gorífico ·C/tarqueada, em .Tupan
circlil, no Estado do; Rio Grande
do Sul, que especificai lendo pa.
rereces favor/JlJe/ dll'Com/ss(io de.
Economia . e com sllbstitutl'l'o da
Comlss~ode. Finanças,',

Grande Expediente
3oã,o de Paula.

'Oscar correta.. .
Leonardo Barb!eii.
Castilho Cabral.
M-enatti' dei Picchia
Yulüshlgue Tamura'
Marcos Parente,
Seixas 'DóI'ia,
A.dautl)·Cardo5o •.
Frnani Sátiro.
i'.'I'~ta A!ruia1', : .
Ulttmo de carvatno,
JoaquJm Duval. .
Ostoja RO~\lIlltl.

..Noguelra da Gama.
Segadas Viana.
Firman Neto.
Rocha toures,
:aadur6 JÚnior.
Medeiros Netto.
R~ê F'eJ'l'eu·a.

:Sél'gio MUll'alhães•.
Monteiro de Barrooi
Floriano Falcio,
Vasco Filho.
Antônio Carlos',
J osuê de Sousa,
Chaga~ Freitas.
N-ewt-on Garnell'O
Milton Brandão.
Lino Braun.
Rocha Làures.-
'Paniel de Carv.alho.
Arino de Matos. _
....b;;Uar Bastos llalouem 24·7).

.98.' SESSÃO EM 28
.DE JULHO DE:-1956.

E3:traordin4rfa

Pfl.E:SIP~NCIA DOS SRS, u:tISS:e:s
GUIMARAES, PRESIDENTE: E
ESTEVES RODRIGUES, 3. 0 ··SE-
CRETARIO, . .

.. A:; 14 hOl'as co.mpar<lCem QS se-.
llhores: '. . .

Ulisses Guima·..lIes
Flores da Cunha
"Est~vesR.Odl'igues·
Aurélio Viana

Amazonas:
Manuel B:l.1:bUàn - PTB.
Pereira da' Silva. .- PSD.

fará:
Lobão da Silve!ra- l'SD .

Maranllão:,
Newton Belo'- '1'50.

Ceará·:

Menezes Pimentel ;;.. ·PSD. "
Martins Rodrigues - PSD,

Rio Grande dó Norte: '.
Ga.lvão 'de Medeiros =: 1'51'.
Jollé Arnaud - PSD.

Paraiba: .
Ernt\nl Sãtlt·o _ UDN.'

2.· SESSÃO LEGISLATIVA
DA 3.f LÉGISLATURA
Início do Expediente

Newton Bello.
Po~tugal 'Tavares.
Daniel de Carvalho.
Wanderley Júnior.
Leônldas CardoSII.
Armando Falc!io.
Campos Verga I.
Último de carvanio,
JOlié ouímarães.'
Elias Adaime.
Magalhães Mello.

'-:Medeü'os Netto (25).
3060 Machado (25).
Aa.r.le Stelnbruch r18-25) .'
Segadas Vianna (:li;),
Sérgió Magalhães 127),
Rocua. Loures (20 e 27) ,
OUveíra Fratleo' (29) •
BrUl'zl de Mendonça (29).

. Frota. Aguíar <17 li 29),

o GRANDE EXPEOIENTESERA
DEDICADO A MEMORIA DE RAI·
MUNDO NINO RODRIGUES. PELO
TR.ANSCURSO DO CINQtn:NTE~

NARro'DO SEU F'ALECIMEN.TO,
Orador' designado: .

SERRA DE CASTRO
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SiltumlnoBl'lIna. Chalbaud Blscala, bre gerite com suaSfllmWIis que fi- PARÉc:ia UÓOULsSXO dbad~jtlr·a manéha ~l1ando o.~íltdno IÚ--\ .

• ca.rAo ]leias e.,tradaa à m1nll'ua de d anrs cc mesmo no cor&ç"" II C"Odilon Braga, Nelson Monteiro, R6xo reeursos ouaflUirfio para .& caplt61 A Oomls6llo'de EconomIa, ten eem dade, 'impeelinelo Q alinhamento e _
Loureiro, Georges Galvãc, Milton :Federal onele a assistência ao<:lal OI vista e parecer do Relator, opina pe- calçament(lnaquele ponto da sua
Brandãe, Ferreira Martins, Lino Braun, ampararA, se~do dizem 05 jorn&la la :'eJeição do projt'!o n, 3.44tl-53. principal artéria, A proposição nãO
Últlmo de Carvalho, Pereira da Silva, e o rL\4io, lidos e ouvido pelol com- - Sylv/o Echen/que, Presidente, - vem abrir prec~ente pa:'que li Casa
Pereira Dinl:, Geraldo Mascarenhas, Alberto Deodato. Relaror, - Adolfo Já tem aprovado projetos identlcos.

uac:lres. . Gentil. -WlI!l Froehlien. _ Brlp/do
Jose Fragell!' e Sílvio Sanson, sala das 6ess6es 4 de agOsto ele Tinoco. _ Daniel Faraco. _ flrleZ . PARECER DA COMISSAO DE

Sala Rêgo Barros, em 5 de julho 1953 - Alvaro Cllstello. AZv!m• •_ Iris Meinberg, _ Barros CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA
de: 1956. - Cesar Prieto, Presidente. PAREcER DA COMISSAO DE OarvalhO. - Napoleão FOntenele. - O Projeto n.s 4,597-1054, do Depu-
_. Odilon Braga,Relator. C'ONSTITUIÇAO li: JUSTIÇA. Jaime Araújo. - Dias Lins. - Cost~ tado Alvaro Castello. contem uma

ProJ'eto n. 3.443·A, de 1953 RELIITÓR10 pR:ARoorE!!lCuERes. DA C'OMISSAO DE FI. autorlzolçlio ao Poder Executivo para.
doar à Prefeitura ele Monso ClaudioProrroga os prazos de pagamento Vl.sa o proJeto jltol'oga1.', até serem- NAN(lAS; . . . no Estado do Espfrlto Santo, uma.

dOIl empréstimos leitos pelo Banco bro de 1955, os empréstimos feitos pelo Não no~ parece de bom aviso o casa sltuaàa no perlmetro urbano.
áo Brasil aos cajeicultores da.s're-I Banco elo Brllllll. sem prejulzo de no- projetá emquestão. "1 neCe.s.sária à. organização do respec
giôes atacadas peZa oroca,' tendo VQ8 flpanclamentos a serem feitos Nas relações do Btlnco do Bl'aBl. tivo )llano urbanísãco. : . _.
pareceres: da Comissão de Oons- por êste, aos cafeicultores Wj.os ca- com lavradores que porventura te- . O projeto acha-se Instruido COI1\
tituição e Justiça pela constltu» feMis tenham caldo de produção, de- nham SOfl'ldo as cons.equênclas de a prov,:J, de que o imóvel realmente
cional1dade e contrário quanto ao vldo 11 praga da broca. pragas em suas Iavcuras, há uma na- pertence ao Patrimônio da União.

tural e lllevltável· tolerância, com em virtude de declaração judicial de
PROJETO N," :M43-5'3 A QUE SE RE·. PARE:CER ajustamento razoável de prazos para vacância de herança, e de sua en-

nomia fi Finanças contrários. Quanto à constírucíonalldade ou liquidação ele c~mproml8s0ré d Itlr trega, ao representante legal da Fa'
PROJETO N," 443-53 A QUE SE RE. juridicídade do projeto, nada tenhO a Pretender faze-lo pel' ie a m zenda Públlca Fedem!. '

!:REM opor. graves ínconveníentes que as senera- Par~-nos que não cQntra!\a pre-
:F OS PARECERES Entretanto, quanto ao mérito, data lízações determinam,. abrindo a porta.r ceíto da c-ons.titUiÇãO' nem incide em

. O CODS7esso Na.clonal decreta: venia, julgo-o· inconveniente, opínan- aos abusos. Injurldlcidade, que lhe Pl-ejUdique o
Art. 0.0

- FIram prorrogados lia· pela sua rejelçiio. AC:cmals, o projeto perdeu a sua devido andamento. "
Ira. .se~mbro de 1955, em virtude aa Sem dúvida a praga da, broca é uma opOrtunldtde. _ Somos. portanto, por sua aprova-o
redução da respectíva pr<ldutlVídade. sel'ia ameaça à laVOU1·a. cafeeíra dos Somos, pois, peia.sua l'ejelc;ao! con: çã~, qúanto a i!sse aspecto, '
OC8.slonada pela praga da broca. os Estado do Esph'ltu .Santo e Minas oe- firmando a declsl!o lla COll'Alssao. es 9 de novembro de. 1954. _ Daniel
pruos d.e· pagamento dos empréstJ- raís sendo Im!lresslonante o quadro j)eoelalízada na leg!slatlll'a snteríor. ele Carvalho., _ AlencllT Arcripe._
mos feitos no Banco <lo Brasil ase nlU:rado ~lo ilustre Deputado Alval'o Sala das sessõ'~s, em 2 de junho de Raul Pilla.· _ GOIÜJY Ilha. _ João
eetembro ele 1952 com a garanUa Castelo qúanto ao Que se nassa na 1955, _ HeTbert Levy, Relator. Roma. _ Antonio Boraeio. _. Ar..
cODatitt":Ia do penhor ··das colheltll.l. l'ell'lão .'de "Colatlna" e "M\mose". PARECER DA coMISs1\o rutl:a Cámara. _ Ronclon P!.!checo.
da.s lavouras de ·Café. sem preJLlIZ() Mas o que se toma necessário é que . .. _ Tarso Dutra, com restríçôes. _
ele.' novos flnanC\lLmentos pelo rere- o Ministério da. Ag'l'lcultura Intenslfi. A Comissão de Finanças, em TeU- Antotuo Peixoto, _ Oliveira Brito.
rido est~bclecimentode créelito. qUe a combate à praga. fornecendo niãoextraordlnárie. l·eal1z.,aa em ~ _ Gullhermino de Ol/veira.- Ge.

t.--t. 2,· - Esta lei entrará· em aos produtores de c!1fé os. meios ~e de julho ele 1956, lresolVje\, porduon;~: 'luZia Mollra.
vigor na elata de SUa publicação, re· enfrentá·le.. . . • mIdade, opinar pe a I'C ~ çao m a- REQUERIMENTO DO SR, NELSON
'VClgadas as dlsposlçêies em' cO.Dtràrlo. . A moratórfauão resolve a situaç~o. jeto-, n, 3.4t3·53, de aCôldo co oo ~e- MON'rEIRO, EM QUE SOLICITA

. Justlflcação . As vantagens Q\le pr~poI'c1ona' aao recer do' Rielator... votaram"to spre_ AUDltl1NCIA 00 MINIST11:RIO DA
desfeitas e inutilizadas pela d.e.~con- guintes deputadcs. cce~a!:pri~Chàlbel'd FAZENDA SOBRE O' P~OJETO

Assim como as llea.~as no Sul 00 fiança que traz para os que dela se sld"nte Vltorino orrea.. , N" 4 597 54 '
Pais, a praga da broca do café, peia utilizam, Outrossim, em recentes BlB~ala' Maul'lclo de Andrade! Olt.mo : ' _ . ...
.liua intensidade e pelos dano! que projetos de moratória. os entidades de ca~valho 'Nelson Monteh'o, Prr Senhor Presidente:
t~m causado, velo - criar Unta situa. de c:la.ssl! tem se manifestado contra xecles Pitanga GeorB'Cs Oalvão. Ce - .' .
.çao de calamidade lUj.('ional; porque a medida. julgando-a contraprodu- pe anha 'Lcpocoelho, Milton De acôrdo com li; praxe Segul!l.l.
a preciosa rU))Ulcea' ée será. pelo. cevte.. . 11 ã dia s~turliíno Bra.ga. Geraldo nesta. Coml&são, -requelro seja ouvlelo
tem)l'Os afora a· base da economia Além disso o Banco do Bras vem Mr an 'haile P~reil'a Dlnlz o Ministério da ·Fazenda sôbre o Pro- .
na:' ., anunciando um largo plano de flnal).- as~arm o Barros, em 6 de julho de. jetQ n. O 4.597, de 1954; da autol'lllo

clam en' A aoa lavradores, !le' maneira 1"'55&6' a_ tesar Prieto, Presid·ente. - d~ ex-Deputado Alva~o Castello, em
Os cafell:ultores justamenteaoo_ lA> f t â exa U', G·Z"o Relator que Se autorlZ4 o Poder Executivo a.

.• Illados' bUSCAm a proteção dos poae- que 'por certo, não s.e UI' ar ao - Georges a v.. ,_. doar. imóvel pel.tencentes à Umão.
rt!s Pllbl1cos com um 1 n1ti o i me' de cada -,'so, dando facilldaMs à f I
tllnuJo ,ara aquefes que ena :ealfdiel; aos, que rea\m ••,te as merecem e de- PrO)'eto n. 4.597·A, de. 1954: Cl'l~dTo: tp~.·~a ~~~~aldOdepl~~~:~
'cons'M~ cl B il las p~~clsa.m; - Lllcio. BltenCOu.rt, ..

...~.m a grBnaeza oras. .~ li . P R ta A·utori~H o p'o"'er Exec.utlvo. e 'urbatllstico, •.aro ti' d ~ G ., Pr·esi"ente. .- Fe ctano ena·. e ~ .~ ..
... ma-nos a a .U e,,~ ov"rno tor ~ Arruda Câmara. _ João ~o- doar Imóvel pertencente a Unlao, Sala das Sessoes, em 23 dejaneu'o

que, ante a. fatalidade irremediável . A t' i Ho ;, Prefe"ura Munl"i"al 4e Afon- de 1958. _ Ne.lson Monteiro.elas geadas d S L d f . ma. _ Paulo Couto. -, n 011 o - .... ''-
e.o>tudo a.prof~d~do~: ~~te= ': ráelo- Alberto Bott,no.- Ron- 80 Claudio, Estado elo Esplrito OFIOIO DA COMISSAo DE FINAN-
A_'A_' 1m "on p'ccneco. - Lu/sOarela. - Os- santo para solucão de proble- ÇAS •
............dacle, a f ele organizar wn .. Oli I B Ito -a "r'"Anistico " .tendo pare.cer.e- Rio de Janeiro, em' 20 de fevel'El~PI <I t fio à 1 An' .- vaZIÜJ Trigueiro. - . ve ra r. n. ~ IN<a~ e pro eç . avolU'a .......ee..a. _ 'Aq..fles M""'carone, _ Vl1fS8eS *es" fa"orável da' Comissâo de .de19~5.,tll.o· durl:lIlente atingida. ~,.. , . • 'ti centrá

Coube essa ta.rera· ao próprio Dl- 'Guimarães. cOm restrições. - Tarso Constltuiçflo.e Jus ça e • Ofíc1o n, 94. .
retor da'Cartelra de Crédito Agrt- Dutra. pela Constitucionalidade. rio da ·Comlssâo deF!nançl18. Peelldo de informaçóes•• ,
cóta elo Sanco <lo Brasll e S.S. é de JEl'O N0 4 597-54 A QUE SE senhor Pl'esidYe:
opln1ão que se adotem providências PARECER DA CoMI55AO DE ECO- PR~EFERÊM OS PARECERES Nos têl'mos c:o. r~Cjuel'lmento do
de natureza.· especial que possam NoMIA. .. t. Senhor Deputado Nelson Monteh'Oo
~udlr,de forma excePt'l.onal. AOS O CO'Dg1'esso Nacional deCN a. aprovado em 3'-do corrente ir.ês. te-
clanos à lavouracafeeJrll,mesmo por O Deputado Alvaro. OMtelo, Quer, Art -1 • :I: o Poder ExeCUtivo !lU- nho a honra de 'sollcitar a VOSBB Ex"
que S,S. Verificou ai rea.ff. necessl- através 11ês&e projeto n. 3.443, de tomado '11 dOlir àPrefeltura Muni- celêncill as necessâl~las )ll'ovidêncla..
dades de cré41to aos produtores.- 1953 prorogar os prazos dos emprês- cipal da Cidade' de .Afonso Claudi_o.· a fim de Cjue o Ministério. da Fazen-

::: . l' outras providênc1ali ressalta tlmOS teltos, pelo Banco do Brasll a08 Estado do Jilsplrlto Santõ; uma cllSa da Informe 11 respeito do. P!.'ojeto nl1..
• necesslàade imediata da dllatat;!c:l. caf-!IQUltor.es das regiões atacadas ,pe- à rua Coronel M.ncondes 'n.· 5, com mero 4.597-54, que "autoriza o podér
c10Sprll2OS de resgate para. aqueles la broca. . Omodos em :ulnaa. l1lxecutlvo a doa.r imóvel pertencente
que jA possuem Una.nciamentoa do onrTt c 2. 0 Efll face do d!sposro no â Unl60" à. Pl'efeitura Municipal .de
no~, principal e"belecllnento de l'AI\ECER artigo' anterior. a Prereltura_ Munl.- AfonsD. ClAudio. Estado do ll:aplrlto
crédito; mesmo porque tal Iiltl11dll A. ·Co-"'I\o de .1ustlça não. se opÔIJ cipal de fl.fonSCl Claudio poderã, ãen- Santo, Ilarasoluçll.o .de proble~a ur-
!'.enhum prejuízo acarretarA. ..."'" j ldl li de tr do Beu. programa urbanístiCO. fa- .banistiéo". .

.. Esta providência truá tranquJU- à. constitucionalidade 0'\1 ur e 1n zé~ usa· do ellto imóvel como lhe con- Aproveito a oportUnidade pl!-l'a.Te-
ck,~ e ao~ produtores e evitar4 o ta- do projeto. Acha-o, entretanto. - i . novar a Vossa Excelência 05 Pl'OtestOl
'tal abandono das cul~uras. conveniente, e rejeltll.oO. . v:.:rt. 30 Esta 1061 entrllJ'âem vigor <Ia minha alta estima e ~levada con-

Estivem' recentemente em Oola- Sou do mesmo parecel'.A pl'ática. na d~" da sua publlC<lção, revoga elas slderação. _ Odilon Braga.
tIna -.rllnoso, 05 doIa maiore, -4:en- de revogações dOll· contratos de pe.. aad!SPoslç6es em con€rário.. . Ministério da Fazenda
tl'Q" produtores de' café no EstllClo nhor estipulados e:ntre os particula" Sala. das sessões, em 22 de Junho . S.C. 92,255••56.
d<> 'Ss"piritc Santo e ficamos alar·' rea ti [) govérno, nllo se pode multi- de 1954. _ Alvaro Cllstello. Avlaon. 386,
ma<l.of e tr1stescom a eluro. reallda- pllcar. ESSas moratOnll8 clesacredltam ,
de c\amísér.ía '1Ue atinge. em c"el0 "-eflcu-los e ameaça a es- Justijicar,;do. Em 1. de Junho de 1956.

d te OS seus OI'" .... B do . cl· Belihor 1. o Secl'Etârlo:011 frutos do café' a safra presen tabll1dade dos neg6clos no anco Em virtude (\e declaração judl ai . .
que calculada em três milb.ties de Brasil. E o que estll se vendo é 1s.so~ \1- vacâncio dos benaclelxados pelos Em re51?Osta ao Orcio n, 4(}2. ele
llaCll~ t.alvez nfio prOduzlr~ a meta- o faVor no fica, nunca. no prlimelrO fá1ecidOll. Domlnl!OIlJosé Moreira e fevereiro últin1o, em que e.&S,a ClUna
d.' . .,. projeto. Repete·se em outros. ,quan-. SUJ. mu1herFelícidaele Francisca Mar. ra. solle!ta !!llclareclmentos ..,Obre o

Oonhecemosem ,Mimoso um agri- do terminar o prazo dêste. Da mo- quea o Imóvel acima passou li. per- PJ'ojeto de Lei n, 4.597,54, que auto
eU\~"r que emprega 800 colonos e ratórla, Pll6llará ao cancelf\ll1ento da tencer à.Un11io' qUe Õ,elxou transfor- rlza o Poder~et.'Utlvo a doar imôvel
tem um fjw,~ell1meDto no Banco do divida; z.nao ha.verâ mais garantla mar-se em ru1naa· confol'me ae vê pertencente à União, à PrefeitUra
B-pc.:. i~ um ano, para vencer em para o Banco do BruU. ' na foto.anexa, O' \UlpectQ hOl'l'Oro&O Municipal de Afonso C'lâudlo ,!!:atadO

.~~mQro DrOxlmo.. Foi tal o prej.uJ- 'Crelo que haWn\. outros meloa de dessll co.sa cQntr.IIllta chocantemente do Es.P\r.Ito sa.nto, para soluçâo do
,. .... i_o erou,,~ a praga da broca &OCorrer êSaea cllfelcUltoree. SDU pela com o alentado lIurto de prog~esso problema urbani:ltico, tenho a honra
t'.".' '~'~,n que, se do lhe fOr dl~ rejelç!io do projeto. .. urbanlstlco de Oldade de Afonso de comunicara V. Ex." qU<l êsteMt
r, .'~ ;;~['~(\ de r~sgate como pre- p i to piJho" em de 'Olaudlo uma daamalB' bonUa! da nlstérlo opIna contl'àrlMlentel\ ma-

._··,u'i~!o. terá fatalmente que Sala "C~rl.os. eD"~odato BeÍàtor. terra dI! EU1'lco Saltea. :t uma ver- térla, eis que o lm~vel objeto do :re-' ,. "'ai'l" tNlrte de~~ll 110' 1954.-- 4'<lor.o , ' , .
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!cl'ido projeto aInda não. foi íncor- ao Minlseério.da .Agrlcultura, um cré- ~.: ':As partes .çontratant~s prAjI).o~ ge.r J que.aquela. entidade, ..
porndo apatrimõniQ nacional, em' dito especial de Cr$ (0,000,000,00 - 'verão, a partir da data de '9ua manco seus próprios recurso ...
virtude de, litlgio judicial pendente (quarenta. milhões de cruzelros) , des- . assinatura, . e dentro dos IimiteA das demais cooperantes, possa
de decisão do Supremo Tribunal Fe- tinago a. atender ao pagamento da das respectivas atribuições admí- concorrer para melhoria de seu.
deraí. contribuição do Brasil, referente ao' nístratavas, a aplicação do presen- aparelhamentos, quer em mate-

Aproveito a oportunidade para re- ano .dc lS54, para a manutenção do te Acrdo, O qual entrará def!- rlais e equipamentos, quercIll
novar a V. Ex," os protestos da. mí- Escritório Técnico de Agricultura, ôr- nítívamenre em I'igor, uma vez benfeitorias. .
nha . alta estima C, distintaconSide-

j
.gão executor do Acõrdo celebrado en- satisfeitas as formu~dadcs cons- Tal fato cresce de vulto ao-se

l'açao. - José ,~fariCt AIIC1II1M. tre o Governo dQS Estados Unidos do títucíonaís das referidas Partes verificar que, 'conforme estabeie-
. P,IREC'ER IlA 'cox ISSÃ~ J:lE FIN.A,~C.'.~s "1 Brasil. e o Govêrno dos Estados. Uni- Contratantes" . ce o próprio Acõrdo .esses mate-

O projeto n. 4;597-04, de autoria do dos da América do Norte, para exe- , .riaís, equipamentos e benrettortas
'ex-Deputado Alvaro Castelo "auto- ~CUÇilO de um programa de' cooperação Além de dar prosseguimento a. to- adquiridos em cruzeiros ou em dó-
1'lza o Poder Executivo n doar à Pre- agrícnla e recursos naturais na for- dos os projetos em andamento e nos I lares ao término do convênio.
fCitur ....1 "'.IU.. nícípal d,e. Afonso CI~udio'lma do artigo VI daqu..ele Acê>rdo. quais estão sendo ocupados, no mo- serão incorporados ao patrímônío :
cio Estado do E.'Pll'lto Santo, uma Rio de Janc:;·o. 24 de julho de 1954. ment?, quinze técnicos espec.anaadcs nacíor-a),
casa à rua Coronel Marcondes n. 5". _ Getúlio Vargas. .'mencanos, promoveu o Escrítório ! plantedc tudo que ficou ClI-

Nada objetou a Com[s,ão' de Justl-. ' Técnico de Agricultura um ponderá- clarecido em obediência .ao 'iten,
Ç':I. . ' I EXPOSIÇAO. DE MOTIVOS DO vel aumento do numero de bolsistas VI do próprio Acôrdo, e, ainda.

Ouvido o Ministério da Fazenda . MINISTER.O DA FAZENDA em agronomia e veterinária, cujo to- na qualidade de representante
opinoú' "cont,rariamente. à ~at~l'iu, ..RIcr-lie Janeiro, D, F. _ Em H tal neste ano atíngtré. a 73, <om a do Govêrno Brasileiro, assmet
eis que o Imóvel objeto do rerer.do de jUlho de lS54. uespesa global de US$ 153.058/·'J. declaração rererente as contrí-
projeto. ainda não 1<li illcorpra~o 110 'I N. o 1.170. De conformidade com o J.!1.1go VI, com o Diretor da Missão Amen...
Plltrlmol1io Nac:lo11al, em virtude .de . 00 Acordo em causa, o F~:·itÓrlO cana de Operações no Brasil, um"
litiglo Judicial pendente de decisã~. ~o , AcOrdo entre os Governos br~- Técnico. de A;;rlcultura deverá 'ser declaração referente às contn-
~ullremo Tl'ibunal Fe<lel'al '.QlIC.O i . li1elro.e amencano para exeoucao mantido por um' fundo conjunto. for- buíções contratuais para o fundo.
11,' '386, del.dc junho de 1,956), 'I em nosso. paia,. de um pro- mado por contribuições. anuais dOI conjunto, nos anos de 1954. e 195ii

Em face dessa ctrcunstancla, no gr.a.ma de eooperaçâo 1.81·icola, re- (Tovelllos Brasileiro e Americano, fIcando acertado que oa- Oovêr-
momento não é : posstvet atender ao I cursos naturais e pesca, ProMe- ccntrlbuíções essas, previamente es- nos do Brasil e dos Estados Um-
que llrO\>Ôe o Projeto· e por isso opí- I ll'uimento dos auxilias. que vinham tabelecídas pelas Partes Contratantes·do~.da América, para cada um

t àrlam~nte ao mesmo , sendo prestados pelo denominado Baseado neste dispositivo 101 que desses anos, . contribuiriam. res-
narnos con r .•.• ul'h '1 '. . .', Vossa Excelência enviou ao ceneresso peetívarnente, com Cr$ '" .,.'.0.Sala RégoBan·os. em ,12 de J o, "Ponto IV", através da comíssàc .... -
de 1956. -Nelson MOlltetro, Rela- I' Mista: Brasil - Estadoa Unidos. Nacional em 17 de agôstc de 1952, a .40.000.000,00 (quarenta milhões
tor '. Contribuição brasileira' para a Mensagem' n, 318 solicitando não lIà ele cruzeíros. e US$ 300.000,00

, 1'.\RECEIl. IlA' cOMtssKo I'cons'tltulçâo de um fundo comum. a ratíücaçâo do citado elipJoma como (trezentos mil dólares) ,
A' comJllIlão de. Finanças. em reu- . NeceSllidad<! de abertura de cré- também a concessão do' cl'édlto une- Para o ano de 1S55 a contrt-

ntão realizada a 12 dejUlllo ce 1956, dito' para ocorrer à despesa reta- eial para a contribuição brasileira buição brasíleíra está ínehnda n&
resolveu por unantmídade; OplnH Uva ao corrente ano. "Parecer fa- re!eren.,te. ao" ano de

o1953:
' . ProPOlSta' Orçamentária que VOSSIJ,

pela rejéição do projeto n 4.597-54, vOl'ável da Contadoria Geral da Em _4 de maio de 1904, sancionou, Excelência vem tle remetei' ao
de acôrclo om o paecer do relator: Repábllca. Vossa' Excelência a lei n. 2.209, quel Congresso Naclonal." .
Votaram o~ seguintes" deputados,. ' concede aquela ccntrtbuíção, Já em 6.. Ouvida a respeito, manUéstll-se
oesa PI'ieto, Presidente, vasconcelos Exce.lentlssimo senhol' Pl'esl4ente da var te, Integrada ao fundo oomwn, favorávelmente a Contadoria Geral
Costa Ne'son Monteiro Ultimo· de , Republlca ;. mediante !,dlantamento nutol'izado da .República, visto tratar-se de .Acor
cal'vaibo, • Ferreirlll. Mai,tiri~, C;lal-·. 1~ Tràta. o. processo anexo da pro- .t~mbém por Vossa Excelênc.ia em .ou- i do firmado com o Govêrno. estran
baud .Biscnia, Lino Braun, Georl·gheli poIita: feita pe!o :MInistério da Agri- tubro de 1953. Est.a providencia con-

I
, celro, que dá contrlbulçã.o no. aperJel-'

Ga.lvão, Odilon Baga, Lopa. Coe o, cultul'a, no sentido de que seja en. Juntant.ente com ·a apllc~çli.odll; con- ~oamcnto técnico da Agricultura bra
Pr!\xedes Pitanga Milton Bandiio Pe- vlitdo ao COIigreMo Nacional projeto trlbulçao americana, permitiU o I sllelra.· e dos seus técnlcos.lIáD se
I'eira Diniz. ' . d' ele, lei autorlzando.o Poder E."ecutlvo custeio dos trabalJ10s em marcha. .1 podendo, por. consegUinte, deixar de

."' salaoRêgo BarrOS, em, 12 de jUlho .e ;. abrir O' cl'êdfto" espêcial de C1'$., 3. Aduz.alnda a m.,eIlcionada...se.-
I
dar cumprimento ao pacto flrm!ldo •.

~19560- Cesarprleto, presldente,·,- 40'.000.000,00" destinado a IItender. à cr~tari;:. de 'EStado que, embora o EI", .7. Concordnndocom êsse pronun-
Nelson. Monteiro, Relator. . despesa com' o pag>!'mento da contrl- crltório em foco disponha de apen8.61 ~jamento restituo o processo anexo a- 4 bul' - d Go é 's 11 11 2 tecn1cos brasileiros. que vêm pro- I VO&lR Excelência. .
Projeto n. 4.776-A, de 195 mrit~~~ngãod~ r~crlt~~oe;~c~~~a d: (,ul·ando preparal:-se. para sel1ll el)Car-i Aproveito a oportunidade pa·ra.re-

, A i It· vi' gos futuros que, convém se o diga,l lIovar a Vo;:.sa Excelência os protestoa
,.4.utol'izao 'poder Execútlvo 11 gr cu ura; pl'e sta. no AcOrdo cele-. s.e apresentam aUSPiCio.sos.'.. tan..to aS-I' de. meu mai.s profun.do .',reapeito _

~brlr,aó lIiinisterio d4 AqriclIl/ura brado·entre o Brasil e,~ Esta40s Uni~ sim que·.sua assistência técnica vem Osvaldo Aranha:. . '.
ó crêdito. especial de Cr$ ." ...... dos. da América, do NOlte,ptUaex~·.llendo .obJeto de grande procura.. . '
40.000.000,oo,destinado ·a a~e,!- cuçao de um programa de ~oopera- '.4. Para que se forme idéia exata i PAREC'ER DAOOMISSAO DE' FI..
der ao pagamento da contribUlçao çãoagricola e recursos materiais. do vulto e, importância dos empreen-!' NANÇAS, .
do Brasil para a mami/cnçao dll. .2. Na ,justlfl'cal!v<l de. sua preten- dlll1entos em· estudos, informa aquele RELATÓftlO
Tante oeirercb!o. de,'19M ... do Es~., sao••esclarece o Minlsterlo Interessa- Ministério que, além dos projetos In. .
crttório' Têcnicode'Agrlcu/tura, d~ que. o ,a.IUdi!!-o AcOrdo fol firmado .dlcadoa, há.outrlls que enumera, cujos, O projeto é de Iniciativa do Pc:d&"
órgÍlo executil'O d.o A,cOr.do para a em.26 de~lU.lho ,de .953, "visando à estudoa' serão rapidamente finalizados I Executivo .. Foi encaminhado à. Câma
reallzaçao de ut'llpr()gramade contin~açaod~ .auxll~os que vinham e. cujall atividades terão IniciO tão Ta. com a Me-nsagem.n," 311l dl'24 .de
coollBraç/laoagrlcola l!.recursos ~na- ~endo"pre~~ado.s, J>elo denominado - lli~o o ~critól'ioTécnleo de. Agricul- julho de 1954. Anexou-seà'Mejísa_
turaiS, 'jirmadoelltreos.rasll e ponto, IV. '. atrav~s.da Co~iBsão MiB. tura .p08lladlspor. 40s' elementos in· rem a Exposição. de. Motivos Ílümerl)
os 'E;tados UlIidoS:'daAmérica: ta Brasil :- '.EBta4D8UI1lC1os~~ -e cllspensávell\:. '" _' 1~170, de ..1Ldo mesnlo. mês li ano,

__.tendôparecer favorável ·da.. Co- llt.!e;· "co!l1 .a extinção da' Subcomi.~· 5, An'ematando sua. elCposlçao, nos fl1'1llada pelo Senhor MlllUilro da Fa-
. s'o de Finanças,. 8110. de4&l'lcUltura nO'!lm de junho IlspeCtoS hl.stórlc08, ressalta o Minis- zenda. o

11m a. " :- . de. 1953, ficaram suspensas suas atl-' tro d.a .Agricultura que, . . 20 Vê-seda Exposição de Mothoc:s.·
PROJETO N,04,776-ii4 A QUE ;SE vldades,dentre as quais, no setor agro. ,Afora todo.s esses projetos, em que o crédito especial deCl'S ..••••

REl"ERiE O PARECER' .' econônlico, vale destacar a· reallzaçã~ OIquals o Minis!&rio d,a AiI'\cul, 400000.000.()() cl1ja abertura .se ~olicita·,
O C . , oNa~:onll.·1 'cieCl'~l~: doa .Jrojetos referentes: "s~r!J1gueira tura é parte Integrante, está em destina-se a regUlarizar ;adiantamen-'

ongless .. .. na Amazônia, em colaboraçao com' O' congltaçóesaprestação de assls- toa de igual quantia feitos. ao' .'MlnlS- ..1 '

ArUg01.· E/ o Poder 'Executivo Instituto .Agt·oriOmlco do Norte;.à têncla. téonlca do Escritório Téc· térlo da Agricultura; parll:satlsfazer
autorizado a a,brlr, ao Mlnlll~rio. Cla seringueira .e'ao cacau na Bahia' em, ,nico de AgrIcultura .:ao estudo compl'omlsso pelo GoVêl'110 asswnJdo
Agricultura, '0 crédito especial de crt coope1'8ção com,":o Instituto AgronO. completo para- a reorganização colflo Governo dos slados Unidos da
40.000 ,000,00 (quarenta. mllllóea Cle m~co' do ,Leste e com o Instituto do· , 40s serviços agrlcolàB da Secreta- Amerlca. no' acôrdo datado de 25 de
cruzeiros) destinada a atender ao pilo- Cacau; ,à Economia Doméatlcà e;' ria da Agricultura ~o Estado do junho de 1953, VIMndQ pl·osseguimen....
gamento da- contribulçiio do. Braail Extensão Agrlcola, em Viçosa; com.· a Paraná e à reestruturação ca Dl- to doi! aUlCllIos"que' vhlllallll' sendl)
pal'a a· manutenção, dUN11te o exelO

• universidade Rural de Minas Geralsj visão de Fomento Ag'I1cola da Se- prestados pelo denominado' Ponto IV·
cicio de '1954. do Dlcrltório:. Técnico à Engenharia. l'uraI e' ao' treinamento cretaria de Agricultura ,do. ~tado atral'és d..., ComiSsão MI,ta .81'a'I(-5':
,de Agrlcultura,ôrgão executor do de tratoristas, . na Fazenda' Ipanemll, . Cle São Paulo.. tadOllUnidos", cujaB atlv1dades po-
AcOrdo celebrado entre o Govêrno dos em acOrdo com· a Divisão do Fomen- Do . 'Exposto evidencia"se que, d<!rianl seI' Sl1llpensas em vlrt'llde da
Estados Unidos da América do Norte to da Pl'odução Vegetal; . à fltopa.to- com a excelente técnica amerl~a- extinção da sua sub-comiõSiio <lO,
plU"1l. a execuçáo' d.e um programa 10$ia, em São Paulo, com o Instituto na v Escritório Técnico. de Agrl- Agricultura. , ,
de cooperação agricola e recursos 'na- Biológico' :da Secretalia 4a· Agrlcultu- cultura preztatá sua assist~lll'ia 3. OS lIuxilios tinham PCI' objeto
turll18,..naforma do artigo VI daque- radaquele EBtado;à 'fruticultura, em' atral'és de órgãos já existentes sem a 'execução de' prl'gramasde' tmba..
le AcOrdo'.' , ,'. . .....,... .' Pelotl\,s, em cooperação com o Instl- oogitar da. criação de novos servi- lhos efetuados em colaboração' com
. Artigo . 2," Esta leléntrará em. tuto Agronômico_ do SUl; a um pia- ÇOi e sem, O que é multo importan- o Ins\.;tuto do Cacau. d'l Bahia. com

vigor nll. data de sua pU'ollcaç~o, l'4l- no pm'a instalaçao de uma rêde na- te, ensejar a colisão. dupli.:idade, a Unlvesidllde Rural de. Mlnas Gera!!;
vogad!!s aa dlsPOlliçôes em contrário, cional'de armazens, sllos e frigorlfl-' divisão e enfraquecimento de OI'- com o Instituto Biol6~ico de São.

'. COll, e mais, aoa tl'abalhos relaciona- ganismos .e meias de trabaihos já Paulo: e outrOl; ól'i!ãcs··d~ouele .Minis-
MENsAOEM N.· ª18/5-' do.s com a aeleçãoe Ida, aos Estadol em atuação, possibilitando, .l!-O tério .. Extinta a CO:1l\S.~ãõ Mlscae"

Unidos, de.: numerOS08 polsistlUl em mesmo tempo. o 'preparo de. maior i consequentemente a· Stlb-c~mi5São
Senhores :MembrOll do Congresso )IIa- agl'onomiil- eveterlnârla. . .. '. número de especialistas brasilei· de AgrIcultura, f~1 fL"tnudo Acôrdo :1..

cion,al .. '. . '" '. . A fim c;le evitai' a parallsaçâo 4e roso. . . fim de Clue·niie. fõs.~e lnr.ei·rompidR lIIl.
Na fOrIlla .do artigo, 6'1 'da COns· todoil êliSes empl'eendlmentos, promo- De outra parte, a~ facilidades. execução dos menciónaclos' pJ"o~1'a-'

tttulção, tenho li. Ilonra' de apresentar veu-se.· desde logo,· ainstalaçlio do 'deque disporà o .E'scl'itórlo Té~- mRSo .' "'. .'. '.' " '
Il Vossas Excelénclas, acompanhll.elo Escritório Técl:llco de.Agrlcultura - nlc~ de,Agrlculura, comor~'pa~- 4.' O Acôi·do ccn~\,';tlu na t:.rl:lção()-~
da Exposiç'io 'de .Motivoa' do .'Minis- IETA), - ,órgão' .a4mlnistrador elo t.lçao !nternacional,permltlrao a\de um fun.do e-on.j.UTl to. pa.l"a...0.. qual
tro de Estaelo, dos N'~gÕ4:los .da Agri- ACÔl'do' citado acima, emcolUlonll.ncla. remoça0. de certas dificuldades' ccncorl'eria o Govêl'tlo .Amel'ican()·
cul~ura,. o Incluso proJllto de lei que Iillãs, com o artigo ... , XIV dêsse JUrocrátlcaa, facllltandD. a exe· com a qutta de aIlQ;OllO d,\111.reR e O'
llutorlzll'O' Poder'Executlvo .. abrir, lOcamo Acôr~l). Que preceitua: euç:1o do:! tr:l.,ba1l10s, e d1rlo lu- Gol'êmo ;p.~aslleiro com a ab40\ ml-



200,30

191,40

4,200,00

1.181,SO

1.500,00

1.'109,'10

12.387,10

37.161,30

'115.881.30

lO.O!§,10

15,951,70

,10.300,00

17.161,30

1250812,20

t 'IImportãncl.

..· .... ····:···,:~· .... ~.·.......I"
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•
DISCRIMINAÇAO

'Total em Cr$~.
I

1
Dlre.torl.o. .do Ensino Industrial, noperlodo dell
16 de outubro ce 1952 a 31 de dezemoro deI

, 1953, à razão de Cr$ 8, 2S0,OO anuais .......... 1
, I

O Thiago CrlstóvãoF'nl'ia de Lima, professor. padrãoj'
"J" percebendo pela -EScola Técnica Nacional
d'l Diretoria. do Ensino Industrial, no pel'10dOI

. de 8 de junho de 1952 a 31 de dezembro de 1953,
li razao de Cr$ 10.200.D.O anuais ..

10 Nesto: Moreira Reis, professor catedrático, padrão
"O' , percebendo pela Escola. de Engenharia da
Unl\·e.sldade de. RecUe, no período de 26 a
31 de dezembro de· 1950; à razão de cr$1
;s.OOO,OO anuais' , " ..

11 Joaquim Soares Ful'tado, professor catedrãtíco I
, padrão "J". percebendo pela Facu1dacle de Far~l

' mâcla, e Odontologia do Ceará, no periodo de
!l de dezembro de 1950 a 31 de dezembro de
1952, à razüo de Cr$ 18.000,00 anuais '

12 Benedito. FigUeIredo, ,professol·. padrão, "J", per-
cebenao pela EScola Industrial de' Culabâ da
Diretoria do En~lno Industrial, no período de
1 d, janeiro a 31.ele dezembro de 1950, à rllzão

13
de ,cr$ 8,900,00 anuais , ..

SC8'ir~ Foron: MallSUl' Guerles. professol·. padrão,
"I.''.: ]>l'rcebendo pela. Escola Técnica de Ouri-

I
tlbn, ela Dl~etorl .. do Ensino Indu.strial, no pe
rlod'de maio a dezembro de 1052, à. razl10 de
Cr$ 10.800,00 nnuaia , ..

16 MllJdllll'na GI1'io arrosBo, professor catedÍ'é.tlco, '

I
padrllo "O". percebendo 1JelB Fa.culdade de DI
re~to 0:10 oear.á, no . perlo.do de 19 de julho .de

, _ 19~1 >lo 31 de utZembro de· 195~, 1 razAo c1e

111
Ct'S 6 /100,00 anuais ~ ..

Alberto . Martü:a Moreira, profClSOr catedrâtico,
,padrAo "O'. percebendo ~la Escola de Enge-
Jlhlll'la. da Utuvera1dll.de.c1e Reclfé, noperloclo
de 22 de dezr.mbrlJ, dé 1~9 11 31 de dezembro'de

1. ·1950; à razio de era 6.000,00 anuais ...... : ...
AUr:ueto AlbuquprQllePedreira,profeallor padrllo

"J ", percebendo. pela EBcola Industrial' de. Ma~
~16, da Diretoria do !lD8lno Industrial· no

, I.. perlodo de-13 .elo.outubro a· 31 deelezembrô ele
./< .1950,1 raal! de era 8.980,00, anuais ........ ;.

11 RaU1'lundo ,de Bal'roa· Coelho, profesaor catedrático
paclrAo "J" péreebendo' pela Faculdade de Me~

·dlclna ela., UnIversidade .de ,Recife. nó pertodo
dll13 de ,1anelro de. 1951 a 31 de dezembro de

1
,8 1953, .razAo de Cr$ 6;000,00 anuala.,...... : ..

,Elcyvalelo Ch"gaadc: Oliveira,· professor catedrá
tico, padrllo "J".. percebendo pela EsCOla Po-
I\t.~nlca· da Universidade da, Bahlà, no perloclo
dl'13 deab;:l) de. 1980. ~ 31 de dezembro de 1951,

11 V ldàrllirzAo Ade .or$ 6.000,00: anuais •• ; : .
. a em o. Ul:'l18toTelxelra de. ;Fre1taa,profeeaor

clltedrâtlco: padrAc "O", percebendo pelo Fa-'
culdade de FlliJsofla da universidade do Paraná· -
n" perlodo de 8 c1e dezembro de. 1950 a 31 dêl
,dezembro de 1952, à raz§.o de 01'$ 18 00000
llnualB'- . . .,..... ,

,:10 FranciIJco·Aib~r~' de' .oBátiô,' ~ pr~fe;~~~' ê~t~dràiiooJ
plldrio "O' perr.f'J:lend(l pela Faculdade de Filo
arfla da Unlver~lllsdedo Paraná.• no perlodo de 8

_ de c1e~mbN dI'. 1950 11 31 de dezembro de 1952
ftl T à,rtaZll]o d~ Cr$ 6,000,00 anuais : :
'. . BlnlS oc es' Br~nd:iCl, Oavalcantl, professor catedrt.-

tJCO, padrlil) "O", percebendo pela Faculdade Na_,
elona.I ,de r'í@nrlr'8-Economlcasda.unlverslda.de.
dI: Brasil, no pemdo de 22 de maio, de 1951 a 31

. de, dezembro de' 1953, à razAo de Cr$ 6 000 00.anual.::: . . . ,
••••••• I' I •••••• 0':': I •••• li ••••• I •••••••••• -, ~

I .,',

N,· ele I
I

ordem I
I

~ li.· Esta LeI entrnrâ em vigor na data de aua publlcaçloJ
t 3,0 Revogam-se ai dl.sposlçlies em contl'ál·lo.

MENSAGEM N.· 35()-54 no val!!r de Cl'$ 323.012,20 (trezentos
Senhorell Membl'os do Conzresso e vinte e três mll, doze eruzeiroa e

Nacional:' • vinte ,centavos), para. pagamento de

Na
.orma do a..t. 67" da Co tltuf_· rrlltiflcaçAo de magistério a que têm
.' • 1 direito' diversos professbres da refe.

1:1.0, tenho a honra. de apresentar a rlda Seeretal'la de Estado, nos termol
Voaaas Exeelências, acompanhado da do Decreto,lel n.O 9.895, de 21 de de·
Ilxposiçlo de MOUV08 'do Mlnlatro de. lembro ele l~O, modificado pelo de
Dtado da, Educaçlo e Cultura, 'o in- n,~ 8.315, de 7 de dezembro de 18t5..
cluso projeto de lei, destinado a su- RI.o de Janeiro, I!'m 11 de asOlto
_torllll'-a abertura lIe crêdlto eepeclal, IIe 1'54, - Getúlio Vara"'. .

UQ3,30

11.416.10

3:1.113,'10

511.161,30

14.100,00

26.500;00

Sala. Rêgo Ranoi;, em 5 de julho
de 1958. _ Cesar Prieto, Presld~nte.
_ Oàilon Brava, Relator.

,:lr. ,

1 ~ Gabrli!laL~al de, S,a: pÜelra,profeaaor, catedr6.tlCO'\
' 'I' padrdo ,''O'', 'percebendo pela Faculdade de ,

I FlIOIOfia da ~nl,versldade lia Bahia, nos perio-
, doa de 8 de' dezt'mbro .de 1950 a 'I de. novembro'! de 11!52,A razão d~ cr, 8.000,00 anua.1l; e 8 deI

novembro de 1962 a 31 de dezembro de 1953, 1_
razão deer, 18,,000,OOanuII1l , .. ' /
I' ', I Américo AntOnlot,oe, professor, padrão "I", per-I
I ceb<'od, pelo IllStituto Benjamim oonatant, nOI '
I periodo de :lsde novembro,. 81 de, dezembro de
I 1952, à razlo de Cr$ 15.11'8.00 anulIll ... , .... ·1
I . ' I• I Cremlldo Luiz Vh:.nna, profellllOr eatedr"tl~, pa-

I
, dl1.o ','O'. pe"cetpndo, pela Facu1l111de Nacional

de I"ilosofu. da. Universidade· do Brasll, no pe-,
rlodo de 1 OI! II;:OstO' de 1948 IL 31 de dezembro

I de 1952. à razão de Cr,' 6,000,00 anuall ...... ·1
oi I Luiz d~ Fi',ança Capibarlbe dos Santos. ,prO,fellSOr,

I ' padl'!\o "J", p~I'cebendo pela Escola Técnica

I
do Ri:'cife, no lleTlodo de 15 de maio a 31 de

:~~e;i~br~, ~.e.:. ~~~~:.~.• ~~~~~., ~~~ ..~~~.•~~·,~~~·~I
• I Ma:;no dos Sant:ls I'erell'a Valente, professor ca-

I tpdr.l.Uc,). padríi,o "O", percebendo pela Escola
p('lllt~cnlca da Or.tversldade da Bahia; no pe·

'\ rlodo de 7 de maio a 31 de deezmbro de 1952, la
razão de CI'O 6, COC,oo anuais .

. • Afonr,o de Castro \ alente, professor eatedl't.tlco,
parlrão "O". perc~bendo pela' Faculdade de OI..
êncld.! Econ6mi(~ns da Universidade da Bahia.
no :m'lodn deS l1e' dezembro de 1950 a 31 de

, dczellibro de 1!J53.• razlio de 01'$ 18,000,00 anuaisI . .,
, Obn'se de Leão F'.mtell, professor catedrático; pa- .

d~;) "O" pel'ceaendo pela Faculdade de Odon·
tolo;;la da Onlversldade do Brasil, no perlodo
df 7 de junho de . 1952 11 31 de ·elezemllro de
lDSS,ll. razli.o de Cr$ 9.000,00 ., ........ " .'.... "1'

• I Pru..tu':.li(: de LIma. Viana, . profel.SOl', plldl'ão '.'.J;'
I per~elJendo pela, Dseo',~ 'l'4cn1caNac1onal cá,

!f.oee \

ordellt
I

~;f\;.,..""'~'.''''~l:t'.I''l!':-';\'':"''''-O\>''1'.'.!':''''''.~'-'''''"'''~~''''''''''o''''_.''''''"'':-'''-''''-~'.....~,~'t'~ ..

lhões de eruzeíros, devendo o' furdo e. Opl.l1o pela apl'OvD.çio do pro·
8l!r de custeio de um 6rg'l\0 místo, de jeto, reconhecendo que no caso se
caráter ínternacíonal, denominado acha satLsfatoliamente justificada a
EScl'it6rlo T é c n 1c o de AgI'lcu! tura conduta do Poder Executi'vo permí
(ETA) dn.! então por diante íncum- tlndo os adiantamentos feitos.
bldo dos encargos assumidos pela
sub-comissão dissolvida. Sultl l'têS'o Barros, 27 de 'junho de

5, Infornllll. Igualmente a Exposl- 1956, - OdíZon BraVa. "
ção de Motivos do Ministério da Fa-
zenda que por via da Mensa,gem nú- P,lRECER DA "COMI3Síío
mero 313, de 17 de agõsto de 1953, o
Presidente da República sollclt()u ao A Comissão de Finanças, em reu
Congresso a. ratificação do citaçlo níão ordínáría l'calizada a 5 de 'jU
:Acôrdo como também o necessáríc lho, resolveu, por unanlmídade, opí
crédito especial para efetlv,u' a can- nar pela aprovação do Pl'Ojeto nú
trlouícão brasileira referente ao ano mero 4.776-54; de acôrdo com opa
de 1953. recer do rel:l.tol'. Votal'll.ln os seguln-

A 24 de maio de 1954 foi sanciona.' .tes deputados: Cesar· Prieto, Presi
da a Lei n. 2,209, cue l'atlflcou ° dente, Odilon Braga, ,S9,turnlno Bra
Acôrdo e abrír o crédito pedido, cor. ga, Chalbaud Bíscaía, Nelson Montei
rellPondente ao adiantamento autorí- 1'0. Roxo Lourclt'o, QeOl'S'CS Ga1vãO,
zado naquele pedido, correspondente Milton Brandão. Fen'elra Martins,
ao adiantamento autorizado nncuete Lino Braun, Ultimo de Carvalho, Pe
exercício, Deixou de ser solicitada raíra da Sllva, Pereira Dlnlz. Geral·
prévia autorização para abertura do do Mascarenhas. José Fmgelll e Sll- '
erédíte relativo ao exercício de 1954 via Sanson.
pOr que o Acrdo se achava pendente
de aprovacâo do consresso.

'. Está, assim bem explicada li I'azão
de ser do projeto.

Projeto n. 4.80S-A, de 1954
Autoriza a abertura, pelo Minilltéri; da Educação e Cultura. do

crédito e8pe~lal doe Cr$ 323.012,20, para pagamento de gra·
tificação de magistério: pare Cer favorável da - Comissão de Orça-
mento e Ftscalizaçáo Flnanc eira. .

(Reconstltuldo)
PROJEO N.: 4.806-1954 A QUE SE REFEÍBoE O FARECER,

O Congresso Nacional cieereta: '
Art, 1.0 E' o Poder ExeL'Utlvo autorizado a 'abrir. pelo Ministério da

Educação e Cultura, o crédito e!peClal de Or$ 323,012,20 (trezentoa e vinte '
• três mil,doze cruzeiroG e \'ltltt centavoa), para pagamento de gratifica.

,elo de ma.!llstêrlo B que têm'dl:elto, de ac6rdo com o I)ecreto·lel nwnero
li. 895, de 21 de dezembro de 1940, mocl!,ficado pel,o de n.· 8,315, de 'I de, '
dezembl'u' de 1945, OI profcNoCiru 'do menc1onádo, MlniJtérlo, abll1ll:o,rela
elonadol. esta,ndo lIll Ill'lItlflc,aç4ea atJ:\bu1dillde acOrdo com a Lel it,·oÜS.
de 15 de novembra de lfHcl: ' ' ,
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,EXPOSIQAODEMOTIVOSl bl'o de ..1953, à PollcHnlcil Gel'aI doltado Incllspen~ávell medida ell',EMENOA'DE I:rSCUSSAO "O'NtCA
00 MINISTll:RIODA EDUCAÇAOE Rlo~e ~~lll~o,.. jVIsta'" . AO" E'ROJETO N.o 4,821"A-54 A

'CULTURA Pa.ágla unlco. O auxílIo I que li. Deslgnar-ae-á, entretanto, Vo_ QUE SE REFERE' O PARECER DA
Rio de. Janeiro, D, F, se refere esta Lei se destina àll dea-. sa Excelência de reaolver 'da conve- COMISSAo DE FINANÇAS'
N." 917 _ Em 9 de agôsto de 1954. pesas de exercício de 1954 e deverá níêncía de ser o mesmo encamínna- .
Senhol' Preslelenté ela Republlca: seI' e?tl'egue .com observância dos doa0 CongreSôo Nacional. Acrescente-se ao art, 1,0 do ProJ,e-
Para atender ao pagamento de ~i'a- compi omissos Instituídos na Lei :1- Apl'ovel~o a opcrtunídade parr re- tu, depola de •Pollel1nlca Geral ~o 8.10

e tada neste "rtlgo, novar a Vossa Excelência os prutes.! de Janeiro' o seguinte:
titicução de, magistérIo, nos têrmos do Art, 2,°, Esta Lei ent~'U'á OI vl- tos do meu mals prorunelo respeite. I e CrS 1.500,000,00 (hum milhão e
Decreto-lei n,02.895, ele 21 de dezem- gOl' na data da sua pU.Jl1caç/i,o, re- Oswaldo Aranha quinhentos mil eruscírosi como au-
bro de 1940, modificado pelo de nú- vogadaa as ".s?osl~ãea em conrráric. . xilio Q;J Hospital do Pronto S"col'ro
roem 8.315, de 7 de dezelTlbro de 1945, L"'or~LAçAO CIT!\DA EXPOSIÇAO DE MO~OS da cld!de de João Pessoa,' Estado d~
a protessôrea deste MInistérIo, fêz- ~ -~ .• MINISttRIO DA SAUOll; J:õaraíba, .

~~p~~~;r~sária a abertura de crédito [1~~~asdo~'asifP~bl~l~rib .offci~icl~ Em 20-de março de 1954. deS~t~6~a~~~~~e~i:'~"'J. ct.:. mr,ii~
2. Diante do exposto, tenho a hon- Se~;a" ! - Ano XCII - N.a 278 - N,o 256. . L'!1TLos. - Praxedes Pitanga,

ra de submeter â elevada considera- Capital F'eelel'al - QuInta·fetra, 3 de I P
ção do 'Vossa Excelência os. inclusas aesembro tOe 19,,3 - Transcrição da Excele?tLssimo Senhor Presidente ARECER. DA COMISSAO DE

t b t d é página 1.", - 4." coluna. - Lei nú- da Republiuca. FINANÇA~
expedícn es, para a a el' urn o er - nú:'o 2,119 ...:.. de 27 de novembro de A LeI n. 2.119, de 27 de noven.-] REL.ITÓRIO
dito especial de que se trata, no va- 1953 _ Concede .por Intermédio do bro de 1953, concedeu um auxilIai.
ler de crs 323,012,20, encarecendo o Minlstérla da Sàúde a auxilio anual anual da. valor de crs 1.500,000,091 Aprovado paI' esta douta ComIssão
encnmlnhamento do assunto à apre- d.• Cl'$ 1.J()0.~OO 0'0 rum milhão· e rum milhão e quinhmtos mil CI'U-; de FInanças o parecer favorável lia
cíacão do Congresso Nacional. . qt -bentcs mil cruzeiros) à Pollch. zeírosr, à PoJicUnJca Gemi do Rio tle r projeto em rererencla, roí o mesmo

Aproveito li. oportunidade para re- nlcaGeral d-o Rio de. JaneÍl'o. O Janeiro, mediante o cumprimento de! Incluído em dls~u!s:,o única na Ordem
naval' a Vossa Excelência as protestos Con~r&:o. Nacion:.! decl'eta e eu pro- deterrnínadas , obrigações por parte; do DIa da sessão de li de junho do
do l1l ~1I mais profunelo respeito. - mulgo, nos termos da artico 70, pa- dessa Instituição, CUjo. compromísse corrente tino.
Edgard santoe, rá~rllL 4.0 ",a Cons.ltulÇão Feder , de executá-Ias assumira peran't' a I Ne.:.sa opartvnldade,os nobres

PARECER DA COMI3SAO DE a. ~egUlnt.e 'Lei: Alt, 1.° E.' concedido, Divisão d.e Organização Sanitária, dOjlCeput:dOS Ivan Bíchara Pllnio Le-
ORÇAMENTO E ,FISCALI2',AÇAO por intermédio do Ministério da Departamento Nacional de Sallcle mos e Praxedes pitanga .crereceram

FINANCEIRA Saucie, <> ..uxího ano '1 de Cr$, ... dêste Mínístérío: a seg uln.e emenda:
l.tiCo.o,OO,oo (um 'llhã~ e quínhen- 2. O Orçamento para0. corrente "Acrescente-se ao art. 1.0 do Pro-

O Projeto n. 4,8D6-1954, 'autol'lZI.1 tos mil cruzeiros) à Pol1cl1nlca Oe· exercício não co.nslg,110U dotação pa"lleto depcís de, "P8Uclínica Gel'al do
a abertura, pelo Ministério' da Edu- r ... do Rio C;e Janeiro. Art, 2,° para ra aquêle fim. tornando-se, pois, ne- RIr> rle ,T~nell'o" o seguinte:
cação e cultura, do crédito de '... l'ecebImento da Importância de que cessárlo seja aberto, pau o exercicie. Crs 1. 500.OCCCO (hum milhão e
Cl'S 329.012.2(\ para pagamento. de trata li ::>r,s~nte ~,el, a, Pollclln.ca em curso, a cdterlo competem". a 'i eutnhentcs mil cmzelrcm como 911
gra tlfl:aç:\o de magistério. O Pro- .Geral do Rio de Janeiro assumírá fim de que possa êste Minilltéria xüío ao Hcspl'nl do Pronto S<l~r":l

jeto veio acompanhado de mensagem pel'ante a Divisão de Organização dar cumprímento às disposições duo (1.], cIdade de João Pes~oa Estado da
do Peder Executivo e, exposíçãc de Sanitária do Min!stério da Sailde' quela lei, Pllraiba". .
motives do MinistérIo. " comprom~so de: 1 - manler em eon· 3. Tenho, assim, a honra de suo· ~ .

O cl'édltCl solicitado estâ devlda- dições cada vez mais aperfeiçoadaS, meter a elevada consideração de Vo~- N e.·fSS condlrões vol\ílu o projeto ã;
mente especlflC03do e JUS tlflc:ldo, o.s serviços de assistência. médico· aa ExcelêncIa o anexo pl'ojeto de leI Com!~s::o de Finanças ,:ura o neces-

Parecer favorável. cIrúrgica; II -, manter e amp1i:lr que Ilutoriza o Poder Executivo ~ ·i,rlo .prcnullclamento sõbre a emen-
_ . os cur~oacia pós-graduação e de nbl'1r, por êste Ministério, o crédllo Ida cL~da, chegando em mel! 'loder

P.~IIECER DA COMISSAO. a,p~rfelçcamento médica; lU ....; man·, especIal de Cl'$ 1.500,000,00 em tela. leIO elata de .28 próximo passado.
A Comlssil.o ele Orçamento; e. Fls-, ter e ampllal' a SUa Revista Mél\I~a Aproveito a oportunldaCle para re-I

calizac;iio, FinanceIra, em reunião rea- semp:'e CClm o caráter ele divuJgaçao novar a Vosaa ExcelêncIa oa protes- pARECEa '
llzil.c;:l em 20 do corren~ aprovou pa- exclusivamente clentlflca: IV - m~n· tos do meu mais profundo respeIto. I ' .
recel',. do senhor Leite N}to, !avorá· tzr e a.mPliar o SCI'V!ço de ASBl8tên." _ A-IIl1uel Couto Filllo. O projeto especificamente se dest.-
ve' uo p':ojeton o 4 806 de 1954 cla Social; V - criar e manter um, , '. na a dar cumprimento à LeI n.o 2.119.
Vôtarum ~ senhores: . Isr~el .Plnhei:' Banco de .Olhos, anexo' à sua Ol!- PARECER DA COMISsAo DE ·1 de 27-11-933, ql!e concedeu. um au-
1'0 _ Presidente LeIte Neto _ Re- n1c~ Oftalmológica. - Art, 3.°. Es,a I FINANÇAS xillo anllal à Pollcllnlca Geral do Rio
lator, Tarso Dutra, M.lOuel·Ba.I'buda, L~Lent1'ará em vigor na d~t!l de sua RELA~ÓRJO ",. de JaneIro, em virtude não "er .sldo
José BonifácIo, Conêa'da Costa, Os· publlclloC;ll.o. revoglldas as QUlposiçôes O Exmo. Fr. Ministro dll Fazenda Incluído no Orçamento da Repúl)l;-
'VlIld~ L:ma Filho, Raimundo .padl- em contrâl·lo. ,- ~enado'..!:ederal, e!ll em Exposição de Motivos n." 288. de. c~ la dotar,Ao neces~árla, ura o elt~••
lha. C!:'IOll Albuquerque, Wagner Es- 27 de nwemblo .d. 1953. (a,) J.oao 16 de junho de 1954. dirIgida ao .Ex-·I cíc.o de 1954. Y~'~e p~~r êsse slmp.es
t.:~i~a, pllnlo Lemoa," VIctor ISôler, Café. Filho,. Preslele~te d<! s:.nJd~ celentllislmo Sr'; Pres,denteda Re.lfflto, 1111~ a emenda. n~o é 1)Crttn~n!~
Renat) Archer. segismundo Andl'a- Federal. - G~,blnete do Mínist.o d pública•. solicitou aabérlul'a do crê. ao- nro1eto. nola ,vls~ eX1)llclta~L
de. Janduhy Cnrnell'<l, Bento. Oon- Estado da Saude, em 22 .ele março elito, especial de . Cr! 1.50."O.000,ODIRbl1r 11m outro r.réd.lto eSl'eclal par!
çal~cs, Cha~I:.s· Rodrigues, Antonio de 1954.' . a ., _ . destinado ao pagamento do lIuxl1lo fim (li~er$O, aInda oue as In5t·ltulc;6es
Carlos, NUo Coelho, Luiz Viana, La- ~SA~EM N, d;59J~n resao correspondente ao exerclcio de 1954 b~!"eflc,adas sejam ·semelhan~s.
me:l':l Blttencot.1't, João AS'!'lplnO, N:~~~ies M.mbros ,s:, à PoJlcllnlca Geral do RIo de Ja- Contraria, portanto, o dispo.1to no
Rui Santos, .Ranlel'l MazzilJl, CaBtl.- N fo~ma do artigo 67 da Conatl- nell'o. nos· têrmos da. LeI n.o 2,119,/1 art .. 1.D7 do lU~lmento. .
lho Cai)ral,Oan1el Dlpp e Al'naldo a. h h' el àpresentarde 27 de novembl'o de 1953, . , .
'.Cel'del~a .. -' . tUiçl:.O, ten oalê afIa. eComPllnhaelO O ,pedIdo encontra jusnficaçlio ·nll' POr outro, lado, é mIster nilo "~que.

a. V\lssasExce nc as a, talta de d t li. ópria no O _[ cer que o nroleto é originárIo tle Sei-
Sala' "Anto.nio Carlos", em 20 de da ExpOSiÇã:o de M

6
0tivOSddo s~~str~ mento daq~e~Ç~xtr~lcIO'o que 1':_ llcltação' do Poder ExecutIvo. nãG

julho de 1956. - Israel Pinheiro, de Estado doa Neg cios a au e, osslbllltou se dessecuni rlmentoal comnc:·rtando, port'3.nto, emenda IlU.
PreElelente.-Pel,O Reloatol' - Jan· Inclusa pr~J~~vodeale~D~~~ ~~to~~~s~ ~Itada lei, na OCaSllÍO~I'6pria. Do tOrizatórla de outro ~rédlto, nos têr·
rtnhy Carolelro. Poder ExS . ~ . "éd'l especl~1 de processo 1Ie verifica que a Contado. I mo· do art. 179 I 2, do Reglmpn t" •.

tér!o ela . au~, o c. ,o ~ . Iver?>ls',Projeto h. 4.821·8, de 1954 Cr$ 150000000 (um milhão e qui. rIa Gcral da Republlca não sômen· .'
, nh<ntos niu cl'uzelros), valor do au- te se, manifestou favorável .à abertu. j "~ada crédIto será ob.i.eto de ,artigo

AILtoriúi o Poder Executivo, a xll10 anual correspondente ao a.tual ra do crêdlto referido, como ainda,. distlnt~, nllo se .admltindo ' emenda.
abrir, ~elo Ministério. ela Saúelc, exerciclo concedIdo· pela Lei n,o 2 119.' tomou as devIdas providências parlll nue antorl'1,e outro crédito, não pe.
". credrio especial de Cr$ ....... de 27 de' nove:nbro de 1953, à pollcU· a inclusão da datação necessária nas I dido Poder Executivo, ou, se elestl.
1.500,000,00 desttnaelo ao paga- mca Gel'al do alo de Jallclro. postel'I01'eS propClStas. orçamentárlall./na(l('l ao Con~re~soNaclonal, que não
,-ncnto de aux.ilio concedido na r;el Rio d..e Jane!l;o,. 17 d.e ag08to de .' P~RECj:\l . 'Itenh~, sido sol1cltado nela ,~esa d.a.
ll,~ 2,119. de. 27-11-53, àPo/ic/i. 1954 _ Getulio Vargas. I .. CàmlU'03. ou do Senado",
nico Geral do mo de Janeiro: . EXPOSIOAO D]: MOTIVOS DO T1'ata.se de dar cumprImento à dlS· . ' . . I' d
tendo .. parecer favorável da. Co- MINISnRIO DA FAZENDA '!Joslção legal motivo pelo .qual somos r Oolno, POIS,. pela reje ,l!o ao
missdo de Finanças. Parecer C07l- Rio de J9.neil'O, O, F. - Em 16 pela áprovação 'do projeto por estai emenda.
trãrio da Comisséio ele Finanças ele junhO de 1954. douta Comlllsão, I::ala Rêgo Barros, em 2. de julho
. emen"a "e "Iscusslio "'M'lca N,O 988, . . ,.. de 1956, -' Cllalbauel Blscala, Re.a ...... ,<O,., Excelentlssimo Senhor preslelente Rio de Janell:0' ~5e1e abIl1.de 1958, lator. '

PROJETO N.a 4.821-A-54'A.QUE Sli: da Repúbl1ca. . . - Chalbauã BIscala - Relator. I .'.
REFElRE O PARECER 1. Solicita' o MlnL,térlo ela, saild. e PARECER. DA OOMISSAO PARECER DA COM%SSAO

Autorir:.. o Poeler E:r:ecutlvo'-IJ a abel'tul'U ele cl'édlto especial de cr$, A Comissão de FInanças, em rell~
b · I MI I é i 1,,500,000,0.0, destinado ao pagamentCl ,A Com.ssAo de FInanças, na reun1ãUlniâOOl(tl'aordlnár~ real1zada em G cio

a rIr, pe o n st r o ãa Saúãe, o do auxilio' correspondente a9. e,xer· leulizadll a 8 1\0 corrente, resolveu hllho de 1956. resolveu, por unanimi.
~ré~:to riespec:ia de Cr~ i·~OOO,~~, ciclo cor.\'ento. a,. pOllCl1nICi\. Gera. elo aprovar o. parecer ravorá.veldô rela- d.'~de l'ejeltar a emenda. apresentada.

- :rfJom~o:C~.~~doPa::mi~ °n,o o~ ffi RIa 'de Janeiro, nos têrmos da Lei tor \!.O projeto n:o 4,8:t1, de 1954, ten- ao projeto n.c 4,621-54. de. ac~do)
ri 27 11 53 à l' II II I Gerai n. O 2,119. de ~7 de novembro de 1953 elo votado os seguintes< deputadoa: ~om o uarecer do-relator. Vota,'al11

; ...;~ de Janelr~. c 71 CIl 2.. JustIfIca o pedido com a f~lta Cesar. Prieto· - Presidente,. ChalOOUril ~s· ~el!ujnt'!s de"utsdo~: Ce..ar i!'r1~
de elotação pl'6pI'Ia no vigente OIça- Blscala, -' relator, Pereira da Silva, ~'l. Pr·~s'dente. lrltorl1'\000rrêa, Chal•

.(Do Podel' :Executivo) ,menta, o que _lmpoaslblJlta dar Vasconcelos C,OlIta, Perelr~ Dlnlz, !'e. r ~"1" B'.ca1q, MRuríe'" de .Àndrade,
O .Con:;l'esso Naclor t\ecretll: cumprimento li cItada lei. ' . raldo M:lscnrenhas, FI ota Aguiar. 'Ultll"'o d~ (')~"v·lho,. Nt>lo;on. MOI1tet-

Mt. 1,", lt. o Pod-ér Executivo au. . 3, Ouvida a respeIto, man~esta- Georges GlIlvão, Lunll Freire, Celso 1

1

"0, P"AlCede~. Plt:tnl!a, Oeorges c»l~
~~l'iz:;do 11 abt'lr, r-elo ,~ln.lstél'lo ela se' a ContadorlaOel'al da ,Republlca peçanha. Odilon Bl'aga, FerreIra ... ~. Cel~n, P'PMnl>Il,L(ltlO CoelhO,
Saúd~. ocrêd1to e:illeclal deCr., •.• favoravelmente. . MartIns. Roxo T.ourelro; Jildgllr,Uf1t~n B"andão, .Satlirn!noBra~a. '.:'
1.50D.Ooo,00 (Um milhão e. quinhen- 4, Assim, tenho. a honra de SUb: Scbnelder e Lopo coelha., 0·... 1"" Ma.!,~'lrl'nh'.s e PereIra 'D1I1.1z•.
to.:: 1011 c:-uzelrc.s) cornlsuo.ldente 110 meter à consIderação -cle Vossa ~ Sala "Rêgo Barros" em 8 de mnlosnlll ~'l . nrros
valOl' de .al\xlJio anual concedido celencla o. ,1nclulsoSex~~~~:tdeo~ de 1956, - Cesar Prieto. PresIdente lP';6.....RC~8! ~r'et~~~e~!d~~~~O~
pela Lei n," 2,119,cl. 2' de .lavem· n~lldo por. aquI' a ecr. ' ._' A.ntonlo C/lalballr! Blsca.IIJ, Relator. rC. \C<'lbaua BI$~ia',Rebtor.·· ,.~. .
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Projeton. 236-A, de 1955'
Dispóe sôlJre 4 dooçlio de. ter

renll ao sindicato dos Estivadores
, fi do,~ Trabalh.adores em Estiva de

Minérios. de Põrto Alegre. Estado
do Rio Grande do Sul. tenro 1)"
"eeer contrario da Comiss.io de
Finanças,

Acrescenta o Art. 2.° do prc.etc que! orçnrnentârla destinada. 'aos' pensla- obra de semelhante discrlminaçáo, nli-
·0 terreno acima ..erendo 8t!rA destl- nlstas do Ministério dn Fazel1d::l cessítassem do ampara, omisso na le-
nadJ à construeãc do edlUcio ,~de do A1't, 2,0 Esta lei entrará em vJ&'Or glslação vigente. .
referido Sindicato, no qual funciona-, nà data dn sua publicação, revoganas 2. Nestas condições, depoís de bem
rão seus' serviços admrnístranvc» e ali disposições em dcntrárío. ponderar sõbre o mérito do projeto
assistenciais", ' ' Iusiüicaciit: que me cumpre relatar, sou de pa-

POI' tníclativa do nobre Dep~lt;ldo Pelo' Decreto-lei n;" 3,347, de 12 recerque se o mesmo deve ser apro-:
Jon~s Bahien.se, ,a ~ucm foi o. PIOJ~'~ de Junho de 1941, o I.P,A,S.E, criou vado na base proposta, ou seja, de
ôístríbuído ant~l1alll1ente, /Ol<1m ,"e o plano tre beneficio de f31nilla com Cr$ .2,800,00 (dois mü e cítocentos
dlflas l,nlorlUaç0t:s ao 5Ol·V.ÇO do Pa- o fim precípuo de amparar a todos cruzeiros) mensais.

mOJETO N.o 236-55 A QUE SE RE- tnmônío da t!,n!ao, tendo em data ~e herdeircrs de servidores públicos que . Bem consideradas as razões expos-
FERE O pARECER 18 de junho \btlm.o, ~om o AvIso nu- " em falecer posteriOl'mente tas na justificação do pro.leto e no

O .Con~l'esso Naci·Jnal decreta: mero 432. o SI', Mimstro da F;uen~a ': less
la

dat~ A Iniciativa visou colocar aludIdo parecer, cujas conclurões en-
Al't, 1,0 Fica Q Poder Executivo encsmmhado "c~pln dos esclarecí- aque ~, '1' . i I, dossamos, opinamos pela aprovação

autonaado a .doar ao Sindlacto dos mentes prestados pelo Serviço do pa. a mencionada .ins, tuíçào .em igU~, do mesmo projeto.'
Estivad<ll'es em Estiva "de Mhlér: -s, trtrnônío da União e pela Dll-etcr:a dade de condícões com os de,mj s I' Sala Rgo Barros, em 12 de julho.
com sede em Pôrto Alegre, Rl,1,Gran- 1 Ôeral da Fazencla Nacional', gãoa de' previ~êncla e assist.cnc a .EO: de 19,56, _ Clutbauld Biseaia, Re-
de do Sul. p terreno do qual este lá I Assírn manifestou-se o prímetro da- cíal, que eJ;1tao empolgava li Admi 1ator,
obteve cessao acrescido aos terrenos cuc.es órgãos da administraçã',) pú- nístracão publlca, " _ " Parecer da Comissão
reservados do Rio ouaíba. constituiu- I bl'ca' . , AcontecI-', entretanto, QUe os serví I A Oomlssão de FinançaE em reu
do sobra da área ~mdo!! !-~i construíde '",: .o tel'l'enO já f,al cedido ao SIn- dores do Estado aposentados antes níão realizada a 12 de julho de 1956,
o edlfici,o da Alfandega, situado na díeato _ ténno de 10-3-54 - cclt1 as da iniciativa governalnel1tal deixaran~ rescíveu contra os votos dos senho
Avenida sepulveda, .esquina d~ A',"· ccnetcões de ser construído um "redio os seus herdeiros comple1T!ente À. mar_ res Líno Braun e Nelson Monteiro,
nída Mauá. e CQm a área de 977 me- destinado a "alugo" para seus a..'IS~- gem d.e q1,1alql,ler benefiCIO, disto p01 opinar pela aprovação "do projeto n ,
tros. quadrados, elados, afastado, no mínimo, oi'! 3 me- q~le nao tiveram o direito e lnscr: 652-55, de act.rdo com o Pal'ecer do

, Art, 2.° O terreno aclma reterído tros d~ edificio da Alfândega e de ç~o" permanecendo apenas um pe_ Relator, bem como da emenda do Sr.
~,á destinado à construção do edJ.. reversão à União no caso de ~o!r dada cullo de crs 15.000,00 que com o cor Pereira da, süva, verbalmente aceita. '
flc.o_sede do !eferlclo SindIcato, na utüízacão diversa ao terreno, No pro_ l n r. dos tempos nada tlgnlfica. &lo pelo Relator, que manda aumentar de
qual f1?'ciOn9l'a~ seus serviços admi- jeto não constam essas condições: a 1 ,Em co~sequncl~. n o rar~s v i';: CrS -2.800.00 para 3,000,00 o valor da
nístratívcs c assístencíaís. doação será pura e simples". vêm batel as pOltas desta, asa. v ~ pensão' a ser concedida, Votaram os

Art. 3,0 E~ta lei entr~rá em vl:;cr '.Cumpre ,ainda acrescentar que o vas de velhos, funcionários do E·tar, 'reguintes deputados: Cosar Prieto,
Ila data de~ua pUbllcacao. revogadas Sindical:> já pediu a doação ~impll",~ quase semple emidade avançada, Presidente ,Vasc{)ncelos Costa Nel
as disposl!;õOs e~ contrário. do terreno ao SI', ·Pl'e.sldente d~. Re" pleiteando a conpessão ele .uma Tle:1- Son MonteIro, UltImo de Carvalho,

sala das, s~oes, 14 de maio di! pública que indeferiu o pedido por são que aconôm.cament~ as am?tl~e! Ferreira·. Martins, Chaulbaud Blscala,
19~. - ElIas Ad~ime.. dupach,o de 28-1-55, eX3l,ado 11a E,M. para. o resto da vida.'dmmor~~do Ih s Llno Braun, Georges Galvúo. Odl-

JUstl!lcaçao . dê~e Mini.stêrlo, n," 37, de 26-1-55", as dlfl:uldades de to a a o; em, o lón Braga, topo Coelho, Praxedes PI_
~ Sindlca.to dos Estivadol'Cs e .Q?S .POl" alia vez, o Diretor Gel'll d~ Podeli.a, e~ prol desta ju,tlflcacã ~ tanga, MUton Brandão, Pereira DlfiiZ

TJ:abalhadcres em Estiva de Minél l"s, Fazenda Nacional, pronunciou·se 110S cltar l!,!umel'os casos, mas no momen SUa Rêgo Barros, em 12 de julho de
de Pôl'to Ale\!1'e, que reune mais de 'ellulntes têrmcs' to 1ndlco dois que por aqui passaram 1956 _ Ceaar Prieto P1'esidente"-
lliil. trabalhad'ores aspira. de_Ia:':.':> - "Secundand ci pareceres do Sel·v!. a mel'eceram o beneplãcito desta CdEl- Cha~lbaud 13l!caia Relato1'. .
tempo, constrUir, naa Imedlaço:'S do o doPatr1m6riio da Unilo.e ;)01" en. sa: Projeto n,". 1,144-50, converti o '_. . , "
Cáls do P6rto, a sua sede própria" on- ~ender, tamQf!m..quj! acessão}..;t~ ~.o.,em l.ei sob o numero1.427 e ,l)Ubll~ EM;END,A, ADOTADAP~!, 0.01\11S-
de possa' atender seus encargos e I11C~ Sindical) dos' Estl\'adores e dos Tra. c.a~ono Diârlo OficiaI d~ 13-9-51, da SAO. DE FINA.'II/ÇAS .
lho)' servir a~ seus memlor:ls. T"'ltR- balhadore.s em Estll'a e Mlnêrlo3. de viuva do ex-funcionárIO Joaquim , Projeto N ' 652.55
re de uma entidade de classe da: ll1als 1'61'.10 Alegl'O, no Estado do lUl> Gra:'!- ACU1'clo Pereira e mais rec-mteme?te - , :,'
prestigiosas e ordeiras de /ll'.n· to! de do Sul, con.substanciada no "têrmo o de Etelvlna Barbosa Leite, vluva Eleve-se a pensão a- Cr$ 3.000,00
pos!Ui a bela Capital ~aucha e, q~e dI'! ce.s~ão"de 10 do(! ma.rço J~ 1954. do ex-contramestre aposenta~o do Ar- obedecendo-se_ao. teto anteriormente
bem merece o amparo do Pcder Pu· atende' a'o fim a que o ces.sionáriv se .sen,a1 de Guerra do Rio d~ JanelrO~ estabelecido para 8a pensões, , '
bllc,o,. no atendlm~nto·daquele ntlbl'e propõe. sem que.o imóvel cedido se Gustavo FrancIsco Leite (Ptoj~tll n. Em 12-7-5ll,,-Dep, Pereira·da SIlva,
ob'etlvo. . '. desmembre do p~tr1mOnl,), da Uniâo, , 2.881, de 1953, ,convertido na leI n, . , -,-

Preciso e aeentuar-se.alnda, que a o.,ina esta Direcão Geral pel~ rejei- 2,066, 'de 6-11-53 -- Pub.. no Diário p·t 935 A d 1956
citada, entidade de clasup;ete'1de ção do Frojet n,o 236, de' 1955, lem- Oficial. de 11 de novembro de 1953). rOJe o, n. ' -, e ' _
eon..<tr\lir I;lm dorrnitórl.) C),a..vo, ('n- bl·andO.ctllta~enia, que o ces.si"HU'tO Basead~ 1l0S pre~dentes ,Indicados Autbrl2a .o/Poder Executivo _
de os Est;vadores. que te=!nam os nl\o 10g1'~u despacho favorável ao Se- ê' que Alma de. car~lho costa, "fl1d,a abrir um credito de C1'S .',.",.
seus trabalho~ de estlva,altas h(lrns, nllor Presidente da Rejlúbllca em do M~tre del Ofle a do Ariena e 1.000.000,00 para a ereção de 111,.
pOs!3m perno.tar. h-em'COll1 l1 'Im "es- pl'Otensli.;) semelhante, conforme ~e Guerra do R.o de Janeiro, Antenor, monumellto 11 ,tnita Gtrlbaldt. ,1111
taurante, trIO:! S ~PS,ql'e de~'craaten- esclarece.a fls.", Gonçalves d.a. costa, que contava à cIdade de Laguna, ,Estado ae
der nf.l1·só as n·e:.essidadt!s dOSl:eus época do seu faleCimento maIs de 35 SlÍnta Catarina: :tendo parecel'es:
aESaciae'l~, como adJs tn~a:h)d(j~t'S PARECER anos de serviço público, veol' sendo favorcivel da ,Comis.são de Etlu-
em geral, de Pôrto "'I;e~ ....t,1 Jll1cn- 'Em face de taLs prOnunc:,mentos, plelteaT perante esta Câmara a con- C It t .t.. d.
·te, () S'ndieato em a1Jr!~' Já po.!sui Inteiramente claros e 'dt!Vidllmente c~sl\o de uma' pen.~lia ,especial sem caç40 e . IL Ufa e con ".. rIo
c~s8âo .da área ol"e~. desta pr()~~'- fundados, opinamos pelR rejelçã'l do oualquer ·amparo pcUtico, apenas con. Comissã!) de Finançll8,
C:~oO; cO!1fo~me document.:l n," 1, cons· pNjeto.. . , fiada na sua Justiça. ' , , Q B
tante do R....~istro de tm6Vl'11l da L" Sala RelIO Barros, 12 'de j~l~ho de Sala da~ Sessões, 14 de agÓ5to de PROJETON,' 935-A-56, /to DE 5
Zona, quo! an€xo a esta Jus·lflcatlva 195&. - Chalballd Biscaia,Relator, 1~5 . ..,... -Beniamln Farah. REFEREM OS PARECERES

~;~Il:~b3::r;~~;;~~ento da digna A CO'l1~~::~eIlAF~:n~~ em reu- PARECER DAANCÇOMSISSAO O COllgreaso Nacional clecteta:
Trazendo a realimlio da'ob!'ll: vul- nUio l'OaUzada em 12 de julbo de 19i6, DE FIN /to to:f~dJ'''aF~:r~ ';:,:ercr~~t~: .•~~~

tUOSll, inverF'\o. !l!-etende o Sindicato relolJeu, ·cc>ntfa o voto do Deputado O presente pl'Ojet<l,que me fo\' re- m1lblo de cruzeiros (ort 1.000.000;00)
con~"llir flnanc:amento at"n'!$ o Llno Braun, opinar' pela rejeiçlio do distribuidor estava rel11tadopelo no- para, a er~lo de um monumento de
UPErC, além das imp:>rtâl1cias j~ Projet<ln.0236-55, de acllrd-cl com-o bredeputado Luna~reh·e.nOl leliuln. Ál'Úta Qarlbilcll, na cidade de LISu-
o~erecldall pOl' entIdad~ pa"tIC;1lares parecer cio Relator. Vc>taram, OI /IiC- tu trmOl: 'na, santa catarlnll.' '.' .' ,',
Todavia, a cessA0, nAo perm1t-r: a h1- gulnf.ea Deputadcs: Cêaar Priflo.p:e-. ' Parlolrafo único'.: Dle monumento,
'poteea, Imlled!Ddo, por 4sae m~th'o, s1elente: VasconcelOs Costa, Nelson .1, -Hlslórlco . . que dll,erâ repreaentar à srandebe-
a~ Slndic9.t,o, levantar 'o' ~9.pit~1 ne- Monteiro. Oltlmo ele Carvalho, P'er- O Projeto elt autoria do denutlldo rolllaem' atitude heróica.. t.erti,na
,cu!árlo·à cotltecue!o do fllano. relro. Mal'Uns, Chalba'.ld Bi~cals:, Llno Benjamin Parah, eoncede " 8enhora. IU& 'blllll local, apropriado· pAra 'IUil'-

C,nsldel"ilndoo lnterêfse aOelllld:l-' Bl'lIun, Georlle.s Galvil.o, OdllonBr!l." Allna c1e'carvalho CoSta,: viúva tio dar'OS.seUl deapojoll·mortall. '
qweles trabAlh,dores e o ':\!ver do ;a. Lopo CoolhO, Praxedes Pitanlja, Metltrede Oflclna_ do Arsenal de .Art" 2.• O pOder. ExecutivO rel~r
ElItad,o de fa~ililar por melo;! a !eU MlItonBrandl\o, Pereira Dln.\z. , Guerra. ,do Rio de Janeiro, Antenor vará parte do crê'dito da'autor~õ
1l1~anc'!, a melhoria de SU8ll c:!lIdiç6e~ Sala Rego Barros, 12 de' julho de Gonçalves da CO'lta; uma pensa0 ·s- da presente lei para • trlÍnal.adllÇj.o'

'do!' vida, 1lCCO. em seu nJme à <-outa 1956. - Char Prieto, Pre&ldellte, pee!al de Cr$ 2,BOO,OO(dOis mil e 01- dos restOl mortais de ADlta OOI'lbaldi,
Câmara dos' De>Jutadoa, Que C\l'tC\'1' ti Cllalbtlua Biscaia, Relator. toeentoa çruzelros) menaals', cujo pa- • . Jllstifjcaç40'
!>"!)'~to que subm....to &. sua al~l can- P' t 652 A d 1955 gamento ser' devido a partir da data Tenho para mim que a aiJIlplea
llid'érq-:ão, rOle Q n. . -, e , da pUbllcaçl!o da lei e correr' " can- enuncl."âo ,do nome de' AnUo Gari-

Sala da~ 5e"lIe.s 4 de maio dl' ta da Verba orcament4ria do' MiDla- """ "
i955 - Elias Âdill1ne Concede pensão especial ~e .,. lérlo da Fazenda. destinada aoa pen~ bald1 dilpensaria qualquer .jl1Bt1flca~

, .' Crt 2.800,00 mensais a Almll de 'sionistas' ,çãO, 'luero, 110 entanto, para OI que,
FARECER D'.\ COMISSAO Carvalho Costa, vilivez de Ante- "lI _ 'parecer porventura, 18lloram.a grandeza. be-

DE FINA.~ÇAS nor Gonçalves da C08ta, Mestre 1,. Quando relallam08 o Pro'~to rólcll deBla -·Inesqu\,civel patricIa. fa-
, ó cte Oficina•.apo8entado do ATse- n,o 635~55, do mesmo autor. CODce- zer um ligeiro bOsquejo da SUlI VIda
RJ:l.A'f RIO . nal .de Guerra do· Rio de Janeiro, dendo Idêntico beneficio a. Carparina ,de brll'Vura· e·,glória, Morreu em « de

P7oll&e à com!deração d·o CO,1grESlIO tend~ parece!, com emenda ela Co- BarrllEO de Araújo Corrêa tecemos aBOlIto de 184~ em Ravena e'luas cln-,
NacIonal, o 11;bre Deputada Elias mUSGO de FlRançCls.' , alguns comentári04 à margem do De- Zllll ,Se' encontram no' cemitério· dlt~
Adalme, o J)~ojeto epigl'l\fàdo(Jue au~ PROJETO N.o652-55 A QPE SEcreto LeLn." 3.3:4' de 12 de jUllho dc Nlce, n,a França.

~, toriza o Poder Executivo "a 1)9.:-,aol REFECER O PARECER DA 'COMIS" 1941 que separou como um 'divisor Nasceu no lugar' Morrlnhol, eQtflo
81n4ieato .d,oa Dtlvado!~s e los ~"a- SAO DE FINANÇAS de 'guas, em 4uasases distintas, o municlpio de Laguna. em santl\ Oa-

,o"balhado,'es em Elitlva de Minérios, " Seguro Social brasllelro Rflllcado aoa tarlna, em' 30 de aallato de 1819, A
:"çoms-ede emPOrt, 'Ale?I"~. Rio Orm- O congresso Nacional decreta: aervldQ1'fS do Estado: uma, antE'rlor numl1dade provillciana; que Iie cM-
-:Cledo Sul, o terre!lodo qual este jâ ,- Art.· 1 ' PIca concedida • Atina de li Instituiçlio da pensão e outTapos.humilde provinciana, que < se , cha
',: obteve. cessfio acrescido allS terreMs Cal'valho Ooata, --\'iÍ!va do Mestre de terlor a esta. E afirmamos. entll.o, de ,um tropeiro. Arrebatada pela bra~-',
·,-,menndOl! cl.o Rio Gua1ba, eo",stltuin- Oficina,' aposentado do Arlifnal de que-,ai nascia uma flall1'lUlte 'lnjusti-vura e destemoT de Oiusepn Ol1'i
>&10 sobra da 'reli onde foI D!lfISt1'uitl: Gue1'1'(\ .do Rolo de Janeiro. Antenor ça, ell que 08' servldorea,lá apo.!'en-' baldl, o notâvel· "condottlerl" .tallS
,,'O'e4lflc1odaAlfândQ1la, sihudo na Qonçalves da Co,ta, a pendo N1Jll!- tado.. àquela data não.fazlllm JUS to na .. uniu-se a !Ie e nlo foi ell:ccmldll"
:-AV~nlda' So!!pulveda, Nqulna da Ave- c1al de c::rs 2.800,00 ,.dOis InI1 e oito- lnovaçlo operad~, El'a necessário, 1101' nas duraa refregas que ambos atron

,,·,ntda "a'\l/l, eC!lma 'rea de 9~' me- C!:'Itc' cruzeirc>l) mt'Dllall,tujo pa- eonse,:ru!nte. que. o Estado InterllieS'lE' Itaram. Qarlbnldi era O· comandant,lI
t;:~ quadnckWt. • gll.llentocorrer' .. conta da verba no ~ent1ljo de açudlr aqUEles que, por dll8 tOrças do mar: no ~to de,ca-'
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Illtiio-Ilenenta", e, .David Canabarro, Iest Ulle llOnte, ,~e, 5oJj.venir §st ,"'111; ,hD'" ç,~ : repl.I\J!.laanas;'{ol'R,,. iosucesaoa ,u, PARECE1\'!'A COMISS!O: ])8',
general em chefe das tôrçaa tarrcu- neur. OS p:l.1'tláãríos de Gal'1baldt tl-1 ca~tlgava.m. A bordo da. canhonelra I FINANÇAS
pilhas, zeram erguer li. entrada do cemíterío seívai, bravos lutadol'e~ se batiam de- IIELATÔRIO I: PAREcEI

Em melo da luta desigual a esqua- um monumento em homenaaern à nodadamente e entre eles, envolta em
" 1 bll essa à. Anita, onde se lê: "Á la. 1IIemolre àe fumo, <listmguia-se a Clgul'a \!Jlbelta l: Pelo Pl'0Jeto 11,· 935-1956, da auto-
.. rllha repu cana que regI' Vil. II áld el d I i cat l'I""~O·lIO"I"DeI)ut"doWanderl'eyJu-L de onde saira ara o C01'SO Anita Garibaldt. Dam te« cendre. sont: mp v a. a gran e lera na • an- ~" " , ~ ..

aguna, p , 4 A d t 1 t t i Ili'll', "l1ca (J nadei' Executivo autcrt-reduzida. a um navio - o "SEIV AL" de1losités iei sounenir," Em Mancl1'l- I n1en~e d • .espei ~ lero
dna

~ta ardO· za"o a a"'rl·l' U1·n crédito de UlIl ml''''oB
_ com o costado arrombado e a sua olne de Ravena, a locahdade em que iavia esammo: e que o a. li "U, .......

única peça de aetílharía desmontada Anita fOI rccolh:da ja grnvemente cn-I tombadllho, serena e eletrizante, Aru- ce C,'UZ<:ll'OS \(;1':1' 1. 000,OOQ,OO) pat'l\
e algúns, mortos, folatlrlgar-.se na rerma e onde baixou à. sepultura no I ta Garibaldl aplaudia e animava Q Il. ereçao ele um monumento a Anlt..
enseada de rmbítube. Ali, em melo dia 4 de agõsto de 1849 há também Iesfôrço dos combatentes, empunhando üal'ibalai, na cidade de Lagunllo,
d06 bravos Que se batiam por tão no- um gl'ande monumento 'em sua me- Juzente.Babre, sujeita mais do que os bnta Oatarina", J1ls,se monumento (t
bre Ideal "envolta em rumo corno o mõna. Roma li capital da Itália que Io~tr06 ao fogo da metrama , Na aU- uníco) terá na sua base local apro
anjo da 'vitória, destacava-se a flgu- cla ajudou uílitlcar ereueu um ma- sencra do destemido guerreiro, quando príaao pua. guardar os deSpOJOS mor.
ru esbelta e impávida <la gl'al1de M- gestoso monumento' à sua memória, êste veio /I. terra, assume o comando tais da. Ml~ma brasíteira, pelo qUq
roína catarínense". Nllmerosas cidades da EUropa erígí- I da, esquadrilha, Recel>e fer~ent~s (art , 2,') "o Poder Executlvo reser-

GarlbalcU, em rmbttuba, fundeou o ram outros monumentos, Na pátl'l9. Idui ante a peleja, Perdida a esquadra, vará, pane do cl'ed.lto da auto.rlZRÇao
:"SEIVAL" junto à terra, levantou de Anlta não tem sido ela hOm~lla- prossegue ,9. luta na solo de sua pro- ua presente lei para li. transladaçao
urna trlncheíra e nela assentou a pe· geada como devera, Em Belo Hnrl- vincia, e e feita prlsícnetra com mUI- aos restos mortais de Anita Gar!•
.quena peça retirada -de bordo, alo- zonte, no parque Municipal, existe um \ tos combatentes" ma~ consegu~ es~a., ballil". . .
queado pelos navios imperiais Que em busto de Anlv:I Gnribaldl, e, em oaixo'l' par, obtendo permissao p~ra PIOCUI a, ~,:Na justificação, o nobre autor
bordadas seguidas se aproximavam de um belo alto relêvo que reproduz, em o esposo que e considerado morto: do Pru),e:", após sumariar a VIda ne
terra e despejavam sôbl'e os denoda- bronze, a .eena nístrtca da passagem Monta, a cavalo~ ~ll:sar do ,seu estado róíca da orava petrícía, cita cidade&'
dos tarrapos descargas de al'tllharia e do Rio-CanoR,'. No Rio, outro monu- de ~dlantada ota\ldez,. transpõe as Iurasueiras e e,;tl'~ngeiras que, com
fuzil, reagiram com inexcedível bra- menta, de Anita e Garlbaldl compa- sent,n,;;as, atravessa mo~ta.~has, CRllI: m.or.umentos, jã. homenagearam a.
vurn, Incttados par êssa mulher que nl1elros ele Ideal' e bravura. Em por· pos,~ I ,os, mim longo percurso, ele \'1n memól'!lJ. de AllitaGal'lbaldi, par"
foi Anlta Garibaldi que, de sa\)r~ em. to Alegl'e, capital gaúcha, foi erg'lido telle,aUa.s e fna.mente enco~tla Gari- concluU'; "Entretlótlto. Anlta Gari:'

, t . "H 'i ""'rrapo" ba d" DepoLS "e combatet no Ri" I '11i In .,. "'[0 m" L' "res-punhO no tombadilho, de .maneira e~e- um monumen o a, ero na ;,a . Ol'andedo Sul, nasce-lhe o primo- o~ c , .~I~ce .m~~ ...s . .,. a. ex.. ,
trizr.nte, animava e aplaudia o esfor- Em Santa Catarln)1a, em Flol'1a~ó. gênlto. Perdida a esperahça de ven- S~Cl g.O,.f.c~l;la ~a mUlherbrasllella.,
ço dos combatentes, Foi ai nesse polls. na praç~ Getulio vargas, ex,s· cel', vão.. para MonteVidéu, onde leglti. ~,om(J atQ de. JU~'lça ergamos um mo-

, combate;' a 'bordo do "Seival" quando t~ um medalhao, muito simples, e na moram o casa1l1~nto. Anos depois, o I •• 'In.ento, qU~ tlactuza em bronze os
Garibaldi, zelando peja vida' da' sua cldade~e TU.~araoi do ~unlciplo hoje, espoS(), chamad/", parte para a ltaUa :;eus ,telooli incomparávelll. ~ ho
incomparável- companheira, detenn1· dete~tol, de Morrinhos,: ond~ Anita lque l'eclama a pl'e.>ença pal'a a defesa m.~lla<:eln dO,vera ser uma estatua, em
nou Que ela se pusesse a coberto das nasceU, há um busto à Reroma Ca- do ideal de liberdade, Ela flca pro'll. ,,, •.tuae l1er6.ca,n\l SUa.terra natal, •
metralhas, que teve 'corno resposta es- tarlnenBe"" E na<la malll, Entretanto, sorla111entecom 6eus tl'és filhos, mas em cuja base 'repousarao, atlnal. pa
tas célebres palavras: "Sim, vou de,~cer, Anlta ÇTal'ibal~i mere,ce multo, I!: a para a Europa se dirige pouco <lepoLs, ~'a a. etermdade, as clllzas, da. i1'andll
maa para enxotar' os poltrões' que 'lá expr~ssao glol1flcadoIa, da mulher Em che~ando sabe que o .marido se lleroma, de reg:,,:;:;o Do patrlil, <lepcl.'i
Se loram esconder"! . braSIleira. como ato de jUstiça er· encontr; cerca tio em Roma pelos !ran, ele, mn T século,... _

Garibaldl pOde l1)lcUr os navios Im· gamOS um monumento qUe traduza ceses, Corre ao seu encontro, ilUdindo 'a, ~a Comissão I:le, Educaçao &
perlais e aleançou o porto da Laguna, em bronze os seus feitos incompará· as sentinelas e penetra na praça sitia. C'L1ltUl'a, fOI aprovado por. unllnlm!
Ali a luta J prosseguia, cercadDa P01' veis, ' da, Quando Garibaldl e os compa, dade" par'ecel' favorável do Relator
terra·e mar e ·republicanos, Garibaldi E;ssa. homenagem .deverá ser uma 'nheil'os tiveram de se I'etb'al', ela co. ao Projeto em tela, eln reunião 4ie i
pai'a afastar a sua Anlta. de uma estatua, em atitude heróica, na sua. manda 11 retaguar'da, O. espÔBo quis de !Un11o findO. '
morte certa, enviou-a a canabarro a terra nat.\I, e 'em cu!a base repou. entregá-Ia.. à proteçáo da Repúbll;;a 4, Recebemos sempre com aifado

'pedir-lhe-reforços, Rápida, voltou li sario, aflnal, pal'a a .ternJdade, aa de São Marinho, Mas ela recusa, pOIS· as iniciativas que vlliam li. revercn.
herolna 'com a desanimadora noticia veneráveis cinzas. da grande herolna, prefere morrer ao lado <lo mal'ielo,:De. elal' a r"imClI'I" cios que; .;om exem.
de ser imposalvel' êS8e ,refOrço. de regl'euO à. patl'la depois de um l'0is de multas peripécias, Garibaldi 11 pios lie bl'aVUlIil ou li~õe.. de sabecio-

Quando a esquadrilha repUblicana século, . . abl'lga. em uma casa perto da floresta. l'la, souberam tOl'nar-se merecellorea
era destrulda ou· apressada, num 111· Sala d~ Ses~es, 5. de JaneIro de em Revena, ,onde velo a' falecei' 'em àa aelmiraçi~ 011 do reconhecunenlO
timo esfOrço,. Garlbaldi e Anita, em 1966. - Wanderley Junior .... POTtu~ seus ol'aços, com eXJ)ressões de pro· CIos pos:er~. 11 e POI' 1SSo que laze.
um ·pequeno bOte,tentam ·salvar ar- lIal TClvarel - A,ntonlo carlol - Leo- :fUndo afeto, contando apenas trinta mo.sCtll'O, semIll'e que nos surge opor
mas e munições. Já .trl1 tarde. Pór- berto Leal - Htfdebrando de Gele, - anOll incompleto,. Foi sepultada na .~I1idade, como llllara, com os quo
ças imperiais <leterl'a atacam tenaz· Daniel Faraco - Llno Braun - Raul necrópole do C~lltelo, na cidade bal, llllCl se cansam ele estl'anl1ar não be
mente os soldadOll de. Davlel cana· Pila, .; neárla de Nlce. naja, até agol'a, noft capital àa Repú.
ba1'l'0 e ao entardecel' do dia 15. ele -PARECER DA coMrSSAO DE A inolvldâvel hel'oina deixou um ollcal. le\'alllo a, termo Oli pl'OJetll.d<ll
:novem1:lro' de 1839, vitoriosos ocupam . EDUO,\"AO E,CULTURA exemplo I1wulaar de desprenàimento, monumentos a Ruy Barbes,ae 04.
a cidade JUllana (Vila da' LIlguna) , • .... , . inexcedível bl:'avura, luta. lndomav~l walao. Cruz, numa prf,lvapubllca di!>
elevaàa à cidade e com a novaeleno- ,IIELM:ÓRIO pela libel'dade, amor à sua terra que, g'l'atlàao a. quem tanto pregOU o Di-
~j~~~~ng°i:e:~g1~t~~:o.Ide. ereme,. o pI'esente Projeto de n,o 935 de queria livre e grande, ... encarna.asF~lto, amou & ~,u.stiça e defendeu a.

, , A luta, porém, continuou em· ou- 19fi6, tem em vista á ereção 'em 'La- mais belas. qualidades de devotamen~o L.i)erdade e a q~e~d~r~l~tlU~~rll.ns-
trlls regiões, e.àS 'margens do rio Ma- guna, Estado de Santa Catarina, de da 'mulher. brasile1ra" formaçao desta. a e e hnjspl~
rombas, no· fugal' "ForquiLhas", 'Oll far- um monumento ,em .honra , .. insigne que ,era Ina ~aravi1ha. que t o e e:
l'apos foram desbaratados em 12 de brasUelra AJ;tita OadbaI<li, e para é&'la PARECER A ausenc"a d ~ses ~~nu~en os, .:on_
janeiro de 1840 e, entre 08 prlsionei. objetivo pl'opõe a abertura..de um cre!. tudo, pala cUJa eleçao oram Il.U,to
1'04 estava Anlta 'Garlbaldl, :essa' 11e" el1to de um milhão de cruzeíros, Os feitos heróicos e 111comparl!.vJUi l'lzaliOs Cl'ecutos em epoc~ de ~elno.

i'f '1 O autor o nobre Deputaelo Wan· de Anlta Garibaldi.foram glol'lflcadu.s res folgas !1I1ance1ras,.nao faz n~ln
roina depois ,de 'Ver lcal'Que Gar. elerley Junior, '0 justiflca. plenamente, no estl'angeiro de forma empolgante e fal'á. com q\\e se veja um menosprem
baldl não estava entre os,prlslonelroB reSllaltanelo ,o vulto daquela l1erolna. admll·lÍ\'el. .Numerollas citlad.es da EU- /1., sagl'ada ~embrança daqueles clOl!l
nem entre os mortos,empl't!endeu es- patricia·, HumlldepI'ov1i:lclana, natu- ropa lhe crigiram monumentos, No "lal~aes ll11tIlcios. De um, qUll-ndo éle
petaeularfuga a caval~;,percorrenllo rai ,de "Morr1nh.08., onde nasceu ell1 Bl'asl1, em várias localidades (Belo)- amaa,·. e.rlJ. vivo e COIl1, o ~eu. prot\:Sto,
vinte léguas, de CUl'itlbano,s-a Lajes, s um bu to n Biblioteca Naclo1r.<l0 "eunlr.se a Garibaldi 'em .Va- agOsto de 1819, municiplo de' Lagun!l, Horizonte, Rio .de Janell'o, l!'lol'ianó- se ,po s a . .-

, Olha. ele um .tropeiro, Anti d.e 'Jesus pollll, POrto Alegr'e e Morrinbos) ho- n,u edo outro,. no jardim elo Depar-
carla, no Rio Grande do SUI'Rlbelro,como se chamava ligou sel! menagens lhe têm sido tl'ibutadas .em ,tarn~nto de Sau~e, os que lhe foram

Em 1845 as fôrças. de canatiarro· nome. de forma 1mperecivel ao l'evolu. altorelêvo. e pequenos monumentos, I::~cljlU1os tam~em m.arcaram. em
depunham as suas al'mas, depola de ção republicana, dos. Farrapos, que, Mas a memóI'la da heróica catarincnse I;,;,'(jíl:;e .11 l'i;col'Oaçao <lomestl'e 1n
urna paz hOnro.sa.- Garlbaldl .e' Anlta dois anos antell, vitoriosa no .Rio nlCl'eCe .receber trIbuto de mais alta I~omj:iOll'avel. As, hOmenagens modes-·
,continuam . porém os seus' designas, Ol'ande do· Sul, libertara. eSlla \ll'ovln· glói'la e expressão ,demais justal'eve- "as rlão desprlmoram a. slncel'ldade
histÓl'lcos, Em Montevideu Garibaldi c~a, einvestla sóbl'c Santa catarina, rência, Jí:,: êSlle o objetiVO do Projeto I c10~ .l1Ont_Cnallcantes nem ditlllnuenl o
luta contra a tirania de Rosas, a ser- onde também. os ideais de liberdal;le em apI'êço, Opinamos pela suaapro· 'Imcr.lto. dos homenageadOS" mem10
viço da Repllbllca oriental, Em 26 toma.vam C01'11O e, deOndepal'tranl vac.üo.· ' porque não serla, ,admissivel que
de março de 1842, na capital ur'Jgyaià, IIpelos aos rlograndenees Pll4'tt Uhl UlO·'· • ' •• ~ _ aquele e ês~e se quisessem medir pele)
casam-se aaribaleli e Anltll. NnItll.- vlmento de r"'~~l1ção, ,0cI')&da a lo. ~ala oas Com:ssõ;~'; 6 de Junl,o de volume ,dobl'onze <lU do mármore
lia, onde o seu esplrito de luta e o calldadeLagcs, onde 11 11 de ntlll'ÇO 1906, - Luuro Cru., Rela~r. consumido, Se assim fóSse,·, como
seu Ideal de Ilberdade reclamllvam a de 1839 se proclama.va em ato solene PARECER DA COMISsAO cOmpl'eenderlamos, por exemplo, e1l\
sua pr~eriça, êle e Anlta para lã se· a República Ca.tarlneIllle, é tomada, li A Comissão de Educação e Cultufa, outr'o. planá, é verda<le, a eflgi~~ d(l
gulram e agiram 'com denodo e inex- 24 ele julho, a vila de Laguna, Para cmreunlão l'eallzadaem6 de junhO Po.trill1'ca d. .1nde~.ndéllCta.~ nu
cedivel bravura, lutando lado a lado Isso muito contribuiramo esf61'ço e o <le 1956,-aprovou por unan1mldade, o· moeoas de dez centavos? Estas ton
pela unlficaçâo. da pátria de Gal'!· valOl' combatido de COI'onel David co.- pllrecer tavol'bel ao Relator ao Pl'O- sidel'açiíesnós IIs·fazemos para. que.
baldl, 11:1a que, em su,.as lutas de ma. .nabarl'o, e do capitão Tenente Jo~ê jeto n,o 93S, de 19fi6, que autoriza J fique bem claro o nosso ponto de VJS
rlnheh'o d15sera aquela frase célebre Ga.ribaldi. '. '. Podel' Executivo a abl'il' um crédito de ta no que. se refere ao assunto de

. quando Gllrlbaldl pe<lia que ,descesse Durou c~rcadeolto meses a, luci- 01'$ 1.OQO,OOO;OO (um ml11liio ele CI'U- que cul~a o presente'Pi'ojeto, SOmos
ao pOl'ão e não se expusesse ·/10 fÓga piente I'epublica, Oprcsldente .mpe· ..I\elros)· pal'lIo a el'eçâo <le,um monu- pela ereçãO l;I.e mOllumentOi. porque:
das metr!l.lhas Inimigas, agora lel;10,- rlal da ,Provlncla, toma~do pOS.'ie pou· mento à. AnUa Gal'ibaldl, na cidade reflctemo civlllmo. de) povo,.. cOlltrl.
nário na ttália, grita, certa vez, liDa co depolll, na meamllvlla de Laguna, de Laguna, Estado de santa Cata- buem para o embeleZolmento das' el.":
que fogem: "Covardes, fugindo eu· organ1zou fOrças de terra e mal' e l'lnavotanelo oe .Senl1ore.sMenezcs dades. assinalam' o desenvolvlmen.,.',.
quanto uma mulher se bate,."" dellellcadeouiltaque 1mplllCâvel ao.splmentel,Presldente; 'Portugal Ta,va- to 'das artes. IS50;entretanto, '~It

' ..Anitll Gar1baldi\ é, uma glória do republlcanoa., ., res, N)ta.coata, Lauro CI'UZ, F1rman quer dlzerll.lle o adesejem~ d1strl1)ui•.,
Brasll.,Prec1sam os seus patrlclos M· Nas refregas ~ue se seguiram, multo Netto, Nestor Jost, Il~cir Lima, De~. doa a mancheilllpOr ,todos os CIlz:1tor '
menagea-Ia. com li mesma devoção se destacou GaubalcU. E, ao leU lado, dol'O de Mendor.ça, JO,ao Menezoa, M..-, do pais 'me&no com' o 'llacriflcio da ,"
qu~oS estrangeiros o fazem, Nane.- aoIlcita e enamol'ada,'achava"ae a 1..- notti dei Plcclúa e Lauro Oruz, soluÇão' ele problemas outros sem.,"
crópole ,tio Oastelo,.da. cidade balneá.- gunenae herólcll, enlevo constante e \ " ..'....' a.1!Lo' I d. trlat conJun.'"

1'1& do Niée, está, pregada l puede perene aleSl'la em tOda a vida do Irre" Sala "Carl08 PeIxoto Pilhe) , 6 ele qu n 11I remOll a . e . ,:.
40' tllmul0 daherolna patrIcia Unla dut1Yei batalhador pelaclIUlIa da 11- junho de 1158, - Meneael~P1mentel, ~ura em quen-os enoontral1l9&.AnteJ·
pedra mé.rmo~1t onde se I!: "L'oUbll bel'd.ade; ,01'11. llorrla li vltó~l.. ttaa f~r- ~Idente.- Lauro Cru::, Relator, (te ,l.1to C01U~Ulrlll~ embOra." Il~



Projeto n. 1.332-A. de 1956
Concede o auxilio) de Cr$ .'.'

1.0-DCt,nDO,OO âLCasa dos A-ttstas
do Rio de JClficiro: tendo parecer
taroró.vel da Comissão ele Fiacm-

Julho de 1956,



i,ehL aprovação' do PI'ojeto n,· 1.351,
I" 1956, de acõrdo com o 'parecer do

I «lator , vetaram os seguintes depu
i .idos: cesar Prieto, Presidente, ÚI
'( i mo de Carvalho, Chalbaud Biscaia,
,'1iomar Baleeil'o, José Fragelll, Geor-
-s Galvão, Pereira Diniz, Lopo Coe-

!J10, Biluc Pinto. .
Sala Régo Banos, em 25 de junho

'iL' 1956, - cesar Prieto, Presidente,
.• ChalbaudBiscaia, Relatol',

• • _ , . 1~ 'i; '.)'J(,' J}J.!fl;)lJpJ1lJ' VF",-r.l ...~ "J~ .--.... ~.... ,:..,. ~ .... ":""::_ ••~':-....... ~ •• ~.-.~-.... 1ol..~--..~._ ... , -, .....,..- --- -_ ... -

Domingd.~~;"~'"";:-"-",,,.,- "~""-;,,:='B.~RIO'B~eimGRF'~Mf'A·C10'Nl["1SêQ'[(I) . _ J:.;U!o .~~ 1~~..s" .f:~'._:,
.t: !' ~ ,; ~. :;,', . '(I'~ .'

culpa, nã.o éabe indenizar a Impor- resolveu, por ,manlmll!ade, oplllarI'me !to Stern, f' cou Ccnt~'" ta da er-t!e
tãncía, conforme parecer da Consul- pela aprovação do Frojdo número essr.s duas pUl'"CS, na ccnrorrn.dade
torta Jurídlca.dêste Ministério, cons- 1.499·56. de acõrdo com o parecer do do at'ti::;o setecentos e s~::-;"~ta e neve
tante do processo, Incluso Ifls, 23). r.'clator, Votaralll os seguintes Depu- I .7f9) do Re:w!:lmen.o G.;rc"~l dê ocn

6, Em face c!() exposto, 'tenho atados: - cesar Prieto, Pres.dente ; ta~i1Idade Pública e da cláu ;ula IV
honra de' soíícícar de Vossa Excelên- Chalbauc: Bíscaia, Vasconcelos Costa (quarta) do têrmo . de 1~ de dezern
ela. com a devida vênia, previdências Nelson Monteiro, Ultimo de Carvalho.. bro de 19E5', a prorrogncáo do contra
no sentido de ser aberto o crédito, es· FCl'l"elra ~artlm, Lino Braun, G~r-! to para expL aç;'o do negóc,o C:e
pecía; de Cr$ 40,790,00, com a nna- ges Galvão, Odilon. Braga, Lopo I cur.cs.cade r:g'.onaís na E:::tsÇ" o .e
!idade de que trata o presente expe- Coelho! Praxedes PItanga, Mllt011 rpaSSageirOs do Aerúpm'WSnl1tos flU-
dlente ao qual faço anexar, para o Brandao e Fcrrelra Diniz. mout.. mc:r~~te as -láusulas se ruín- .
caso de aprovação por VOoSsa Exce- Sala Rêgo Barros, em 12 de julho tes: . - . ,

PI'DJ'eto n. 1.499.A, de 1956 lêncla, B Mensagem, acompanhada dl" I de. 1956. - Ces~; ,Prito, ?:es1dentc, CláUSUla __ Fica ,:',orl'ogncl,J Y<lr"
projeto de leI. - Chalbaud Bis( ,ua, Relator. cinco ancs o con;raLú :;,lL;a ..xp.ora-

Rio de Jane'ro, 9 de junho de 1956, -" " d ,.. ícsírí o 'Autoriza o' Poder Executivo 11 Ir P 't d O t L 'I t· gao e .oJa 02 cuncs 'Lce ,'e: "- General Ex. 7:lenrlque D. Teixe 11 rOJe O. e ecre o eqls a IVO I, celebrado cr..re a D.retGl'a c;e 'e1'O'
abrir, pelo Ministério da Guerra, tt Ml I t . d GuerraLo, n s ro ,a. n,97 de 1956 i náutíca C;vil e a 'firma H 5te 11 -em
o crédito especial de Cr$ ' ...• ,. 'do-,e de dzz:!::" 'o de mü novec...... ,l>
'10.790,00, para pagamento de tn- PARECER DA COMISSAO Aprova o têrmo de Pi'0rro{Jação e cinquenta e regi,tl'd:!O pcloJ. .ou-
deni2arrão ao CapItão Intendente DE FINANÇAS do contrato, de 3-11·:.,'0, celsbra- nal .:e ·O:r.:-'i em sessão de 30 dc'~-
do Exercito, Austerlitz Brito Men- REL.lrÓRlO do entre a Diretoria dE A __ronáu- zembrs de lC'30,
des tendo parecer favorável, da tica Civil, do Mirdstél"o .:ta Aero- Cláust'a!l;" _ Picam manudaa
Comissão, ele Finanças. Em mensagem número 281, de 19 nclutica e H, Stern, »ar« a insta- tcdes as c.áusulas do contrate ora.

PROJETO N- 1.499.56 A QUE SE de junho do ano corrente, o Senhor lação e exploração do negócio ~c prorrogado.
REFERE O PARECER Presidente da República encaminhou curiosidades regionats na Estaçao Cláusula in ...... A caução " -tue se

ao Congresso Nacional o presente ele Passageiros do A~r' ·_-to Sane referc a Cláu;ula VlI.setlma) do
O Congresso Nacional decreta: projeto de lei, que autoriza a aber- tos Dumont, contrato era arorrov.cío 'cc. .:"V'":,. a.
AI'L 1,0 E' o POCIer Executivo au- tura do crédito especial de (Da comissão de orç"':lI,nto e produzir O~ me.<,mú,g efe tos, p~jr lue

torízado a abrir, pelo Ministério da Cr$ 40.790,00 para o fim no mesmo FlscaJlzação Financeira) 'fica d!spFs'da a 1i:.ml.5. de pl'~star
especificado.

Guerra. o crédito especial de Cr$ •• A origem do projeto decorre da Ex- OFíCIO '00 TRIE DE nova caucãc.
40,79000 (Quarenta mil, setecentos e \losição ele Motivos número 153, de 9 . CONTAS Cláusula •V - O pr')"~llte têrmo
noventa cruzeiros) para pagamento j h ó I • d ual de pl'Ol'lo:;a,::'o só se tomará exe ,,'-
de Indenização ao Capitão Intenden. ~e S~~h%rPk~Fst~l~:aJúe~~ aes~la_ N." 1.4fAl - P.•56 vel depois de l'egistra:11J p.elc. 'rl bu.
le do Exército. Austerlltz Brito Men· rece: Em 4 de Junho c!e .;;56 nal de contas, ni'.o se rc;po;lsa').Jl-
<\es, de h:ual importê.ncia reposta aos "Durante o exerclcio de W47, Excelentl.sslmo senha,r ::'r~s~dente zando o CH,v!:rnQ IlDr :}Il'tl(juel ind~-
c:nfrcs da Fazenda Nl\Cional, poreca. joi furtada do lcofre da Tesour~- da câmara dos Deputad(Js: nlzação se aauê'e TnstiCur,o lhe dr·ne-
sião do furto verlflciadt no Parque de ria do Parque de Motomecanlza- 'Assunto: DecIsão denp.zatól'ia de g'a~ registro, '.
MoComecanlzação da •.A Região Mi~ ção ela a,A R, M •• a importftncia reglstl'oa contl'ato. Cláusula V - O pr2o~nte têrmo
Iitar, cu,joo verdadeiros. autor'espos· ele Cr$ 40.790,00, .Anexo: O processo e .Im apens'o. está is-ento de sêlo, Jx·vi :1(' c;ue dis-
t.erlormenre Identlfléados, foram pre· O Capitão Intenelente- do Exér- lI:ste Tribunal, tendo p.::e':;nte~, en- Põe O AI't::l'u 15, n. O VI. f' seu p:~'1-
~ose CClndenados pela Justlca Mlli. cito, Austerllt~ Brito Mendes, en- carn.nhadas pelo o~iclo n."",700. de grafo 5,0 da c.nnstihllcão .f'ed~l'al
t.ar, , . tão no desempenho das funções 2Z de nov'embro de 1955, na D;retoria (Circular n,O 23, de 6 :te a~c3tll 10

A1't, 2," Esta Lei entrará em vigor de Tesoureiro.-A.lmoxarlje, foi Oeral de Aeronáutica Ci\',l, cópias de 1948, do M:nlstérlo da .I"nem(a, pu-
na data de sua publicaçlio. tê d·1 3 t i r :I aArt. 3." Revogam-se as àlsposições afastado das mesmas. com a con- rmo, o Cl a an er':l, e ::ll'orrog • ill:cada a fls. 11652 do 'Diár-lo Oficial.
~l1\ contrário. sequente Instauração do inquérito çlio do cont)'ato celebndo com H. de 12 do mesmo mê. é SI'O)

que velo· a ser arqulvaelo decorri- stern, para instalação e e::plOraçáo E, para firmeza e' vaLd:l.d~ do =lua
MEl'l'SAGEM N," 281-1956 dos sete meses sem que algo /lou· do negócio de curlcslda.des reglona:s acima. ficou. e..'tlnuladll lavrcu.se o

Senhores Membros do Conselho ve,sse se positivado. na Estaçijo de Passagelr~s UO Aero- presente 1krmo. que, deiJo:.s de ki08
Nacional: Afastado elas Junções e em si" porto Santos Dumont. - ~esolveu, em achado conforme, é '1.;;.;!nadc. pe:as

Na forma do art. 67, da Constitui. tuação llezatoria. o Capitão Aus- Sessão de '16 de dezembro. d'v mesmo p~rtes contra.tantes supra mer. l-
ção. tenho a honra de apresentar a terlit2 rep(Js li Unidade (l quantia ano, recusar l'eglstro ao !Iludido têr· das em presença. das lestemunhas
\fossas Excelências, acompanhado da elesaparecida, sem contudo abrir mo, porque a lei não, preVê pro1'1'oga- Dl'.' Trajano Furtad.D'R~\s, Diretor <I~
Exposiçf1.o de Motivos do Ministro de mão do prosseguimentó' elaselill- ção. . ' , Divisão Legal, l'auló Victor da Silva,
Estado dos ·Negócios da Guerra, o gtnclas policiais. 2. Submetido a novo ,ulgl-menEo. Major Av'adcl' F,ngenhelro, Diretor
incluso projeto de lei que autorl~a a Em 1951, joram 1ulgados e con- em face de. pedido de ~e~ons.deraç~o, da D:visão do Tráfego e pOl'mlm,

I

· abertura, pelo Ministério da Guerra, denadoll pela .7uct.iça Mllttar, "re- de que se ~ez obje~o o AviSo n. ~4. Mar.na. Gomes Barbosa que o' datilo-
do, crédito especial de Cr$ 40,700,00, SOs Que loramcom o auxilio da de 16 deJane~ro ,ultimo, "0 Mims- grafei. '
para pagamento de Inclenlzação ao policia Civil, emPórto Ale/11'e, os tério. da Aeronáut~ca. - resclveu o 'Rio de Janeiro, 3 de no·;en.b1t:l de
C:l.pltão Intendente do Exército, Aus- autores elo furto: - ex-cabo Ro- Tribunal, em SllBll~O de 27 segulnte.~ 1955, _ Brigadeiro Ra1l'1!1tnelo V JJ-'
tel'litz Brito Mendes. . berto Sablno "Machado e' Gaspa. conhecer do exped.ente para mant~~ eoncelZos ele Aboim _ .'Icms stern _

Rio de Janeiro.' 19· de jUnho de rlno Pimentel. A /lonflssão provou a decisão, por seu fundamento. Testemunt.as: 'Tra1anoFllrtadc Rei8
1956, _ Juscelfno Kubitschek. que (l subtração .. da importdncla Pelo Mlnlatél'io intereo!'o!ado, fol _ Paulo Victor da S·Uva, Major Avia-

veriflcou·se cum abuso de. con· t d d d dod •
EXPOSIÇAO DE MOTIV0'3 DO jla1lfJa, emprêgo de chave jalsa, lIpresen a o segun o pe.l e recon- d"r Engenheiro _. M:zrinc. Gome8

MINIS"-RIO D'· GUERRA concurso recí"roco e.necessárlo de slderação, na confDrmidade.· das ra· Barbosa
u:. .. ~ zões expcstas no Av.SO n. 157, de 21 •

N," 153: ambos os acusados. conjorme de fevereiro dêste ano. havendo o PARECER. DACOMISSAO I>S
ExcelenclsslmoSenhor Presidente consta da certidão passaela pela Tribunal, em Sessão de 28 do mes· ORÇAMENTO E FISCALIZAÇAO

d:l. Repúbllca: ft't AUd~~'ita ~1 3.
A

Regllio Mi· l1lo mês, decidido•. não eDrJ:ecer do FINANCEIRA
1. Durante o exerclclo de' 1947, foi ~A8S-e mOel°o aeogrree'jerldO oficial recurso, por se tI'atar de. ~e2'Undo pe- RELA'r6RIQ

fUl" ada do cofre da .Tesouraria do " • . dldo de recons~del'açli.o, ordenando,• que não tem Qualqller parcela de
Parque de Motom-ecanizaçlio da 3." culpa, nlio cabe, indenl~ar a Im- em Sessão de 25 de ma.lo p. findo. o O Tribunal de Contas encaminhou
R.M .. a Impol'tê.l1cla de Cr$"... port4nci4, conjorme parecer. dll encaminhamento do processo ao Con· 11. C€lmara dos Deputados, com o
4:0.790,00.' Consultoria Jurtdlca dêstti.Minis. gre&lO Nacional, nos têrmos cio artl- Oflcl~ n,o 1.466. datado de 12 do

2, O Capitão Intendente do Exér- tério, constan,te do processo in. go 77. § LO, da constituição Federal, mêS pretérito, o processo relativo ao
cito, Austermz Bri'toMendes, entll.O 'cluso _ (fls. 29) •.. expediente que tenho a honra de fa- têrmo de prorrogação do contrato ce-
110 desempenho das funções de r ..sou- zer, com o presente, ane:<~!1do o res- lebrado pela Diretoria Geral ãe Aero-
l'eiro.Almoxarlfado, foi afastado das PARECIR pectlvo processo, solicitando sedl3I1e nãutica Civil, com H, Stem, para. a
mesma\!, com. a consequente Instau· , O Senhor p'1'csldente da República Vossa Excelência de adotlU' as neces- instalação. e exploração do negócIo
ração do inquérito qUe velo a ser ar- atendeu ao expostG na referida Expo- sirlas prOVidências no llentldo de aua de curlosl:!eies regionaiS na· EstBÇão
quivado dccorridos 7 meses,sem que sição de Motivos e encaminhou o pro- reatltuiçAo. logo 'sObre ·0 BSSunto se c'e Passageiros do Aeroporto Santo.
algo houvesse positivado. . Jeto em exame, na forma constltu. pronuncie o Congresso. tlumont,

3, Afll.5tado daa funções e em ai- clonal.' Aproveito a oportunidade para te· 2.. O têrmo .não foi aceito pelo
tuaçflo vexatória. o Capitão AWlter- Perfeitamente justificados os ·It\o. novar a . Vossa Excelên~la OI protel· Tribunal, em sessão de 16 de dezem,.
litz I'epôs €l' Unidade a quantia desa-' tlvos do "l'ojeto I! mala ainda o In- tos de minha elevilda estima edlstin- bro de. 1955,que lhe recusou ore
pal'ecida, sem contudo abrir mão do tulto .de, .parar uma Injustiça sofri- ta consideração. - Jcaqwfm Henrl. glstro, por entender •qUe a Lei nto
prosseguimento das dillgências poU- da por zeloso oficiai das nossas fOrças que Coutinho, MiniStro-Preslcfente. prevê prorrogação.
da4i.s·Em 1951. fo·ram julgados e con- a~~adas, tatnito qu.! de Imediato re· Têrmo de "rorro"a"lio 40 conlrato,· 3. Não se ,conformou com a decl-

p.... a· quan a pela qual era reapon-' l'. " .selo o Minlstél'lo da Aeronáutica que
denodos pela JWltiça Militar preaos á 1 ã. d lBIo celebraelo entr, 11 Dlretorlo de 41'- . '
que foram com o aux11lo da pOlicia :n::m~~e~: dire~tg·~BOne~~:a~~ re. ~.ontciu,tlcaa Clu!1 ,e ~ Stern, P6arla ~ed~~1~~~~~i~:a~~~1l~o cJu~:~:nr.:,
civil, em POrto Alegre, os autores do paraçAo, inclWllvelUdlclalmente, o que .na a aç o e·· np orll"..O do neg c o nelro do corrente ano, achou .ore-
furto: ex·cabos Roberto Sablno' Ma- pode ser, obviado COm· a .autorilaç40 /fI! c.urlosldaeleregfonats na Esta~40 'curso tempestivo porêmmantl!\le
chado e GaspBrino Pimentel. A coh- leglalativa solicitada. .. ,. /fI! PlIssagelros do Aeroporto SlIntos peloaeu fundamen~ a cleclsão ante:
fissão provQu que.a lubtraçl.o da Im- Pelo e1CPosto, opino pela IIprovaçlo Dumollt. . fior. ' ..
port~ncla verlficou·se com abUso de do projeto. .. 'AOI tr611 (3) dias do mêldt Dovem.- ' 4. Novo pedido de recoDlideraçlle

co.nfl.ança, empr.êl.o dO.. Chave... fllla,.a, Sala Re.Iro. B.a.rr.ol' em .12.. de.. jUlho. bro do an.o. cle.'.mll novec...ntos.. e .C.in.-.1.f.Oi. a.presontadO sem, Ob.ter... acolh.IdaconCU1'SO reciproco o necessl\rlo e de 1958.- Chalbaud BlaclIia, ~-' quenta e Cinco· (11155) na liCde da por nlo ter mala cabimento deU~
ambOs os aculB!101, conforme coua later. 'Diretoria' de' Aeronáutica OMI pre~ \lerando o Tribunal na,meuna 'aeado
da cel'tidão passada J)4lla 1.· Auclito- . . t I t I '8' ..1- . • . , '
rIa. da 3" ....8110M1J1otar _ P6rto . . PAál:C1ll DA collI88Ko An OI o. D re ar Gera,. sr..acl_... o. encaminhamento do pr~ ao

• -. .. . ,. .. Baymuncto Vuconcel~ di AllOlm, conrrruo Nacional, .noa tlrmoa dll
,A~gr'bi88e modo ao 'referido oficial' A 00mIIa1o clel'lnangM, Im reu- rep1'lIIntando o GOverno PecleraJ, e o art. '17, I 1,0 da aonatltulçl.o J'e.
(0\'" nllo tom qualquer parcela di nlloordlnlria, rellllad~ a 12-'-1.~, sr. !tana 8tern. reprlllentanc!o • f.r· deral.. . . .
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I. Como já se viu a questão 811'a I CJmpanhla Municipal de' T:ansPOr-] aproveitando 8 opo.rtunidaae,. qUeM Ao opol'tunidade, apresentamo-
.. t61'no da prorrogação do contrate It,s C·Jktivvs. '" congratular-me COÚI li direção da jor- lhes nosste pl'otestos da mai.s alt.a
JlDtend.e o Tribunal· que' a lei não Naquelaconjuntul'a. doefendl'o POD-' nal "O Gloco", pela passagem ce mal6 atllna, e disunta coDSidera~áo,-

preve lCRlSO. rocuvia . os argumento> to de ~if;ta. ólo PI'efelto, sem de:xar, um aniversaria - CI 31. 0 - daque.e João Furtado de MendOnça, !Se.
apresen'aocs. pelo Ministério mteres entretanto, de apelar pesscalments e brilhante vespertino que se edita nesta lundo Secl'etál'io da câmara Mil-
IMo são de tal monta, que nos íe- pc:' telegrama. junto aS, Ex. li, no capital.. _', nleipal de Anápoli.s. '
'&Dl 1\ convícção da validade do s-eu l-l'~lltido de aten:le:' Íl reivindIcação C01110 érgão jOl'na!ll!tlco,.como ól'gaIJ Exmo; Sr. Cônego JOBé TI'IA-
ato. A Lei não fala em .pror.rogn.çAO dos tr~.b~lh,'dores d~spen.sados daque- de cultura e exnressao naeíonale ton-.

I
dade da F'onseca e Siiva. '

MM. não a protbe. Ora, segundo t' la Companhia por motlvQ de greve, tll:enta,l: "O GlobO" se fumou na 0Pj- DD. Deputado Federal.
. velho erocardo, tôda restríção devt! .Hâ três, dias a:lclei novamente 11 IlIa? pública do .BrllSH pela sua orien- Palácio TU'aderites - Rio óe
ser expressa, Tal Mo sucede, BnMill S, Ex.n .. Dou agora à Casa conne- tação ]ustp, e decisiva no trato dos Jpneiro - D, F,"/ . _
fO.Jhear-Se o pro.ces.so para v.el'ifical'-I cimento do telegrama q.u.e acabo de Ploblcl1l~~ nac1ollalB'a ,,' "Câmal'a Municipal de Anápo·
lMl que funcionários do Tribunal rí-lreeecer : . Req~ello a V. Ex. , Sr. Presidente, liso .
caJ;am convencidos das razões COIl8' ..Acuso I\~c~biment;} 8f!U hon- se, conSI!!ne, .e~,l !.ta. um voto de con- , "N,. 47P-56:
"ante" do recurso, l'OS>O apêJ.o em ravor servíaores Iglat,ulaçoe.s p".:l. eíemeríde. " '. ~unúl: Oílcio,~Çomunica~úo,
• o • o 1 Ela a que tinha a di"'1 (MuI'o 8el'viÇ(l: ".Presidência",

O contrato., inicial foi I'eglstraclo e CMTC pt Informo. ilustre amigo bem) "" . L Anapolis, 5 de julho de 1956.
neie estava' 'lDcluida a cláusula da' que nomeei cornssao ~evlsão to- ' , EXcelêncIa:'
1"'orrog:ar,ào,CoIlllidera o Ministério dOE pNeu.soa inte~l'.~da vg além I O SR, FONSECA E SIL.VA: - Temoa o prazer de encaminhar-
conveniente a sua prorrogação, en, funclon6.rios CMTC vg ljdere~ (Lê a seguinte' comunieaçdo) _ Se- lhe o .mteíro teor de um requeri.
face das novas vantaçens oferecidlUl sin:llcajsv~ Vereadol'cs e Dzpu- nhor Pl'esidelllc, estou recebendo cois mento de autoria do no))revel'ea-
Ilelo contratado, . tados pt Esta tem feito readmís- apelos de suma ímportâncía, Pl'OCC- dor Sebastião E, santo, ~prO\'ado

'6, - A jurrsprudêncla é cavüante , são na ;,ro:o:'ção de 65';;, dos ca- dentes da camara Municipal de Aná- em sessão Ol'dinària realizada e.n
CMOS análogos fOl"am' regl.~trlt~!1S, SOS:lt seu tr~bath(l devera ser II à ímente cl ídac data de 5 dc.ccrrente mês, Ore-
conforme se vê da f6lha. 2~, concluído 'nesta semana pt Ainda ,~~ ~:~~~ ~~ ~~~. a ses'Un a c aue terldo_ requenmento contém vi!

7, A nossa conclusão é no '5zntldu depoLs estarei pronto rever pes- . O pnmeiro, endereçado ao Senhor seguintes dizeres:
de Que seja aprovado o tê,'t'Qo ll( M.J.Jmentz casos reclamaçôes vr; .MlllisC'o dllfl'a(lalll0, no senciclv Je ")::xmo, 51', Presidente:
pl'orrogação do contrato. sentido Impedir qualquer- ínjus- d Id d édí Anapons, com seu eleval:lo na-

tíça pt Es. :'1l110~ evitandc apenas se ar aoque a CI a e um pr o mal,; mero de t,raoalhadores no come~'-
PROJETO DE DECRI.'TO adequado ao tUllcionalllellt<l do A~-: ' Volta elt'l1'?nto-' 1j~ovOCadorEs a mpz~m do SAPS. ' cio, ,concô!'re com vultuosli. 5Qma

LEaISLATI'.io ee"vlro jnr~rês!'~s ~o!ltico.s pt O segunda, caloros.'l, dl:i;;ldo ao d:l- para o el'ál'io da respectiva autou··
O Cong:'esso Nacional decreta: Abraços Wlacllmir,Plza", nhol' Pr€sidente do IAPe, em dec<l;- qula - o lAPe - que e descon-
Art, 1:0 E' aprovado o têrplo(\,'! Era o que cu_ d.u:,.,a,ra comunicar réncla de lima grandé lIljUstiça, POloS, ta da mensalmente em fOlha .Je

prul'l'ogacão (!.o contrato, de'3 ae n~' à .Casa, Sr. P,esld,n.t', (M U 1 t o up€sal' da voiumosa ImpOl'tância dI', pagamento do empregado, e I'e~o'
l'embro 'd~ 1955. celebrado entre 1\ bem!, _ I'ecadada para a a&5lstência- médica lhlda aos cof1'es públicos, di;a,
D;!eto!'ia' de Aeronáu:;~a Civll, tio O SR, CASTILHO CABRAL: aos SOClôS .des.sa autarCJ.u1a depre'nol' dêste,pelô empregador. A an'~,
:Ministério da Ael'onãutica e H. Ste~·ll. _ dencla ,so. ~lal,. há. c,omPleta ausênc,a cadação qUe o Instituto faz m"n~
para li Instala~ã.o e eXl)lo~o.çãodo Il?al'u uma comunicação '.,.. .S~m dêUe sel'vi~onaquelacidode, ,·Iss.) salmente em noosa cidade, alcan-

Ó d ,'.,' d " 'i n I rev',u'o -do orador-)· S- n"OOla'en "enl causon"o'ull1a l'epulsa ge:'al onl' çaa casa dostl'ezentose CIn'!uen-ne;; ClO e CUl'los:~a es re;,pona s li .. " - :' ....~ ~. - " ,. I ta. mll c"uzel'Os (Cr$ 35Q 000 O;))
Estaçâo de Passageiros do Aeropllrto, te, t.zr,h:l em m"o~ p·e-d:do, ao qua. pane 'daQ,u.eles que contrlbuenl e nada , . .., Ib'I ' '
Sa,.,- 0.< "l'o~t ao aual o Tri'· ",.,a ' I nl;·, s~i coma ,"tendê:.. do Pl'('zado ~ec-ebem dessa fOl'ç,ada obl'lgaçâó, em meQla, Ol'a com poss llone
d j " i D E:! unel P. . BWDn Leio, para 'que constem dos AnaIS !le senslvelaumento,se \'ler a se

e Contos rpCl1SOU reg Et-o, em .E!S~i". am gt'O' D":" dID D~o ;Z;1$ o ':."0.- dc~ta Casa, OS dois apelos pl'ocedemt,; , daI' a. a.provação dos novos nlve..l
de 27 de Janeiro de .1956, Ic':ur, ll'e,G:" o ._~r.:',f>:llenvo •• - di' te dllid d . '1 de-salár,o mimIDo,

Ar!. 2o Revogam'se as diSP-:JSiçõeS'

1

c~-:Jnal de Estradas de Ro:.agem, nes,- aque a llUpOl'tan e· a e gOlana : Senhor Presidente e senhol'Cs
f1l1 fontrarlo, tis têrmos: "C'ámara Municipal de Anápo- I 'Vel'eadçl'es, além da cota nOI'm:.1

Sala Antollio Carlos, 20 de julho dI' "Rio de ,Janeiro, 20 de julho ,li~. N,o 475-5-6;' I,i que o lAPC recebe dos seus aSIlo.
1956, - Lui,~ Vinlla Relale>r, de 1956, I ciados, em tl'oca de apenas o oe--

1'.\.1\I:CEI! DA COMISSÃo-I, DP~e.;~~a·Odaa~C·~'a'Q's~t-,:lhA Cu.b~.a1'. Assunlo, Oficio; Comunicação, neílcio "auxilio doença", que Ihell
• """ u ser\'iço: "Presidência", , oferece, e que; na realidade nãJ

A ~OlrH,SS~O dZOl'çall1ent-o, e Fis:ll I Consta .do Orçam~ntodaUnlão Anápolis, 11 de julho de 1956, II passa de mera e minguada ajuua.
Ilzaçao F,nance:ra, em reul1lão real)-, p<t7o. ô co~rent~ el:ercicio .. dota- Excelência:. . i para al1mentação, dlll't\nte o afas-
za:!a, em 2{1. do CO:1'ente aPl·O\'Oup.a-! çã-o. de C,S 12,OO',OOO,QO (verba Temos o ;Jl'azer de encaminhar-I tamento do tl'abalho, poi.s emtalll,
recer, CJm P!'ojeto d~ J?ecrzta LegLs- 2,0,00 _ C~ns'enac5~ 2,1.00 .,.. lhe o inteIra teor de um l:equel'l- cli'cunstànclas perde o trabalh,,·
laOvo, do S~nhor LU1Z ":Iana, aOI Subconsignaç§.o" 2,1.0::',2.1.2,25,1 menlO de auto1'1a. do nobre verea~ dor o direito de pel'cepção de sa·
OflC1o n,o 1.466-P-56, do Trlbunal de Sl destinada à 1'0dJVia Plndo.mo- 'I dor JOãO. Asmar, aprovado eU11 lário, ,cobra o InstitutO a cota
C~ntas. Votaram os,Senhores:, Israel, nhangllba-Campos da Jordão, ~ão Ordinál'la, .realizada em extra de aulsténcla médlca,h~'
Pmhelro - Presidente. Luiz Vlao:!: ""1 Essa. dotação: todavia, foi 'in- , data de 5 do corrente mêS. ,I pltalar' e fal-macêutfca, sem cou·
Relator, L/;:teNeto! Tarso Dutl'a. Ma- te;?;ralme'nte Inclulda. M ~Iano de" O referido requerimento conte:l' i tudo proporcionar tala b€'neflclJl.
nuel Ba~buda, Jose Bonifãcio. Corrh Ec'.lnomJ.~, e esta Diretona Geral, os segulnteB dizeres: ,i, ao contl'ibu.iJlte, O pl.oblema

il
Se-

da Costa.Os\'nldO Lima Filho, Ral, no oflclo 7,('35-56. solicitou ao "Exmo, SI', - Presidente: I Ilhar Pl'esidente, como' Ie prc:--
mundo Padilha, Carlos Al~uquerqu~. Sr. Ministro da VliÍção e Obras À instalação. de- uma agênela _ Benta, está provocando justlfl.::ad3.
Wagner Estcllta, Plinio Lemos. Victor Pública. a sua liberação total. do SAPS, neeta cidade, tem oca· revolta no Belo da cltWe dos co·
Iesler, Renato Archer, Segismundn· Já estando conc~uldOS 06 estu· perta<lo o pronuncIamento destilo mel'c!á.1·los anapollnOl, numel'Oo>a,
Andrade, Jancl.uhY .. Carneiro, Bento dos Camoo.s d" JoJrdlío-Engenhei~ Casa e da Imprensa de l108IIa ter- como é, e earecedora de melhut
Gonçalves. Antonlo Carlos. Lameira 1'0 Lefevre. poderll. êste' Depa:'ta- fI' .para. , obter dos poderee com- amparo 'em face da lei, urglDdo

, Jllttenc-nurt, Rui Santas, João All:rl' mento:de Im~difltD. inietar a !\ia petentea, a, medida deflni~lvao .0 ,que o IAPO 8e lhe proporcioneJa
,pino, Ran'.rl MazzUll, Castilho Cn- con~truç!io, de!>Cndendo !lJmente proprlQPre.t1dente lla. Replltlllca beneficios 'I'eclamados, pola de oU-
bral, Daniel Dlpp, Slllefredo, Pacheco, da libera~Ao da respectlv.:1. dota. J' no-la prometeu. Um proc.eu.:l traforma não estaria jll8tlflCA'
Pontes Vi!l"a e Arnaldo Cerde!ra. ~Ao, '., loisando taLobjetivo de há mUll.<J das as contril:,Ulç/ies que aufero

Considerando 8 - real utilidade rola de repartição em repartiçâo do aalál'lo do empregado do co-
O SR. PRESIDENTE: d I t d \.- .. _ li llIlm lograr êxito. A 'Prefeitura mércio .. Desta feita, o vrd. que
Esu finda a leitura do é.'Cucdlente. aque aes ra a, aca"" ..., 10 - 8.ntevend.. o a, 8.ua Inatala ft

'
A , doou "-te sublIcreve, 1nte""1'etllndo O,... cltar novamente ao Sr. :M1n18. ........ ÇD ' ..

De acôrdo com a Indlca<)âodo 11- tro da VIac:'Ao e Obras Públleu uma área de terreno apreciável pensamento dessa labOriosa pal"--
der do P. T. B., designo o Sr. Au- se digne de plel\etu no' Exmo, para a edificação do, prédio .pro- cela de n0&50 povo" requere. a V.
rea Mello pa:'a substit\úr o Sr, Edu- Sr. P~esldente da' Rep\1bllca li pI'ío pal'a um restaurante, arma- !lx.a, Sr, Presidente, depola da
ardo Catalão na ComL~!ão de Orça" zém, biblioteca etc. . deci.são do PlenArl0, sejam clen·

, mento e F!scaUzação Fin.lllceira. li~raçlO da citadda verba, Mercê cle uma pOrtaria da Pre· t1flcadoe do,. fato o Exmo, senhor
...o:no .a liber Me de. recorrer Blàência. da Repú))lica. estA o :MInistro do Tmbalho e pre.s1den'

8 SR•. PRESIDENTE: 110 eminente amigo, pt'dln'do -a SAPS proíblclo de alargar a, sua te do lAPC, no Rio de Jn.nel1'~,
sua preciosa lrterce&âo, "4ando atividade, em virtUde da. Impl,d- apelando pal'aessas autorldadcs

Não se tendo realizado liessãoain- lIljUeleatendlmento, 8ib!l1dade de contratar-se novas, no sentido de inllugurar, com UI'·
da bv·je. haverá. o· pequeno expedi- PeÇO desculpas pOr assim im- !unc!onál'ios, Por êsIle ato, acre- sência em Anápoll8, em favor d9a
ente, . I portunâ-Io," ditamos estarem sendo prejudl- comel'clârlos locaLs, as bene11cl,'1I

Con: a' ~11a'ira o n:"·~ Deputado Ora, SI', Presidente, dlflclllmo é eados 0Il no.ssos trabalhos no oD- lhes a.ssegul'&dos por lei, }ncluSl"ll
CkraldoMascarC:l1ha.s, Ausente, pPTa miln, homem da Oposição, inde. jetivo de IIIlltalar.se a agênCIa a aMLstênela médica, hospitalar o'

Com a pala''''a o SI', Milton B€lo, pendente, interceder junto ao Senhor .• emcarát\ll' prec6.l'io, em prédio farmacêutica,
Ausente, Presidente da Replibllca no sentldci -ada.ptado, Assim, visando um pl~- - Requere' mais q"~ .do lnteu"

U R BAS TOS de liberar aquela \'erba que o próprio no seguro, eficiente, vimos, mUl teor dêste ; _4uerlmeat-o, seja dado
O' SR, ABG A : órgão e.statal, a. própria autarquia. In- 7;'espeltosamente, requerer l\ VOll~ conhecimento aos cOIIlPOnentesda
Peço a palavra. SI', Pre&:dente. teressada entende 'necessâl'la para um Ba. Ex.;", depois de ouvida a Casa, represeJltação goiana na Câmara
O SR. PRESIDENTE: sel'Vlço de repl utilidade, com os estu- oficiar aosSenhorea Senadorel' e e no Senado da Reputmen., com
Com a palavra a nob:e Deputado dos já concluldos, como é a estracla Deputados da bancada goiana na pedido 'de sua. val10sa e eneri:lca

PtndAmonhangaba.calt'~1)osdo'Jordê.o, C.ongresso Nacional, Individuai- Interferência junto 'iIquelasaltas -
Abguar B!ls tos, " Outro .n,~lonâo tenho senâo \;11".ê. mente, sol1c1tando-lhes a especial autoridades federalll, no 8entld~

OSR, ABGUAR BASTOS: tribuna transmiti!' o pedido doD!reto: atenção pal'a a obtençào de uma áo alcance dosobjetlv08 'collml1-
'do Departamento de Estradas 'de Ro· veJ.'ba suficiente para' l\. constru-doa, .'
dagem ao Sr, Presidente da Rep\lbl!ea, ção do ediflclo da Agência 11) Em l'eglme de UrgêncIa, para.
mas 'ão.sômente·n.través dêste micro· 5APS, em Arltpoll.s,em terreno votação, pede deferimento. .... ,
fone"'l108so fa-zê-lo, porque não. me' e jll.. prêvlamente doado pal'il.ê&le ,S811l das, Sessõee dll Câmara
dado, como homem da OllosiçAo. In· fim. . - :Municipal de Anápol18, em, 5 de
terceder, peasoal -ente, junto ao Chefe- Pede deferimento; ·jUlho de 1956, -' SebCl8Udo ~,
do Oovêl'IlQ. "MIlito bem.) . . Saladas Beas6ell dll' CAmala, :santo, Vereador", '

G SR, .OLIVEIRA IRAftCO: Municipal de An,pollB,emS dt' .Ao oportllnldade, apl-e8tmtamos~lbe
(PÍlra "lima comuntcaçl1o),. (Sem' re- julho de 195.0, _ Joi!o .....,..,•• 'l1ollOlproteatOl da. mata alta, e.-

vi$4o do oraflor) .... 'Sr. P.re.sldente;reador". &lma.e distinta. considera,çla•

(Para umacomunic6('âo - selRre'"
~são do orador) - Sr" PresldeIlt~.
por dUAlll .ou três vêzes ocupei a th.
buna desta Casa para opor reparo.!

, '. polltlca de compre&iâo econ6mlca
eon~!a 11 Prefeitura Municipal de sao
Paulo, impedindo o atual titular de
atendel', 'aOl reclamos ·flnancelrOl,

. ,pr1ncipolJmente. no que ,sê referia' à
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.DIÁRIO: DO CONGRESSO·NACIUIVÁC ;,'rs~.Q'ão·lL-: Julnoife '1g56'. .n .

Senhor Min:stro: I economi& estabelecido. pel/?o Govêl'no. acham construídos 471 quilômeh'olS àel publicara notícíário sUbyersil'o c, alénf
Atendendo to 1!01ldtaçlio do Senhor """', Ao majorar M tanfas p<?stal. 1111ha. aérea. estando em .Vlas de 1an-' disso, não estaria deVldamence ··lego,•.

Depu-ndo Frota Aguial' trnnsmltlda telegráfícns, fOI adotado o cntérío dn çamento os 63 quilômetlos de cabos Ilízadll-. M
a êsi~ Deplut;mcnto, por V. EX.-, justa remuneração, por purte dOli que, através das zouas urbanas, liga- I Quero fazer reparos a tal notícín;:
ecmo ofício n.v 00.909, de IS'de maio usuárícs, aos serviços que o D, C,.T. rão taJs 1I;;1"1s àIl respectivas esta- i porque, parece-me, o motivo nã·,) 10~
último, do .Sr. Prlmelro Secretãrlo lhes presta, Era flagrante o il'r1sor.10 ções telegi',afl~as: ,~ , i exatamente êsse - falta de 'preen..

. .da Citmurados Deputados _ Divon'l dos preços c~bl'~dos, pela l~restaçuo Quanto l\. lmha, RIO-,Suo Pnulo,. ate I ehímento de illgumns formali~r,de"
lill' corres, respondo a' segou.ir aos itens dos alUd1doS. ser~:ços. .Ao. passo que o .0 tím .do !loesen~~ exercício, é llens~:: legnís secundárras para fUl1Cli):la
formulados pelo citado parlamentar: custo das utllid:lC~~s. íncíusíve o ~os mente do signata,J~ déste, numa prí ,I mente. Todos nós sabemos qlJe éSS6

1..) Sim, No entanto, os primeiros serviços das empresas privadas, tcm men:a rase de exploração, estabelecer I periódico Já existe há. cerca de .10.
p.rOjet.o,s .vem 50,trendo mOdificuçõesj vindo numa espira, o ascen~ente cons- 18 c!rcultos telegrártcos, em amb,os os I anos, Jamais sofreu, entretanto, in
nnpostas pela evolução técnica. A tante, desde a ecíosão do ultlln~ con- sentldos .-, (duplexados) - entre aSIvestída tão severa como a qu~ se
execucão prõprlamente dita tem-se fll~O. mundial, as taríías post,.•-tele-. duas pnncipms ,cIdades do, país e, I processou anteontem. quando foram
ressentido. dos reflexos dMoertur1>a- I grafleas mantinham'~e. "em mfi~lo bem asslI!i:, servír também as vJn~e I apreendidos cérca de 30 mil cX~Il1.
cões de ordem econômica, nnancoira I nível, Dado o tieticit", ~ada vez mtermedíárlas, ,locallzadas UQ longo I pIares, com prejuízo para seus edltO
mesmo administrativa que têm atl~_lmais cr~~llte, no ·D, C. 1'" entra- tia rodovía preslde~te Dutl'~, _ .1 res _ segundo avalíarn os próprio,

. gído pajs ' Ivando ínícíatívas para a melhoria dos . O rendimento dessaexploração, esta j jornais _ de quase um milhão de
o ~ln~ej;mento tem observado as scrviço.s,. urgta conformar a tarifa à. calculado em cêrca de ors 50~.()(JO,OO I cruzeiros, ,I

. di ' . I' realidade atual. díáríos., '" ta Aoui Iss faz póll·.
seguintes ,re~r zes t.~cn cas: . Quantoã. segunda parte do item em Com rererêncía a essas duas linhas; O Sr, rro ~ (luuzr - a vémo

- consti u<;ao cív~J. . 'Il'efetêncin.. assinale-se que a preo- os créditos orçamentários foram l'i-I te do progl ama do ,atual ~' Mi~
.-.Instalaçoes. pala radíocomuníca- ç.upação de melhorar as condições dos gorosamente aplír.ados, convindo no- executado, nesse setor. pelo !S ' be

eoes: ,o, , .1 serviçospostaís e de telecomunicações tal' que. os recursos financeiros, con-I nístro da ~UlJtiça., Sabe m;tJto m
- Instn lacôes tei minais telegráf! foi a principal inspiradora dal'efor- cedidos anualmente, têm stdo preju- o nob.-oe mador que S, Ex.. com

ens: ma das tarifas, . ' clicados em virtude da díscrímmação Iel]ueJa preocupação de servir (\{). 00-
- Inst.alacõe5 postals· o " 5,.0. Os' carteiros e mensageiros vêm orçamentária, a Que o próprio Podel' vt;'no, pediu ~ fechamento da ...iq~

. Na paltl" de constru~ao ClVl/. con- recebendo unifo1'll1es de trabalho. Legislativo procedeu; com o fim. de de 'Emaneipaç,aa Nacional,cujoo se
forme. ~ anexos ns. 1 e 2. podem- Embora não exista obrigatoriedade promover a construção de grande nú- cretál'io ge,ral e.o .nosso colega D.pu
I!e verificar,:. " ipara êBse fOl'llecln!erito, país el;tá con- mero de prédios 111\r a agêncIas postal- tado Vieira de MelO,. cOllceit~ado LI:

11.) as oo_.as plevlstas para o exel- dicJonado à existencJa de saldo dJs- telegráficas, em todo o. territórIo na. de.r da Maioria, PaI. ai: vê V. Ex; ,
ciClO de 1906: pcmlvvel, não de.scw'a a administração cional _ (aneXO n.O· 2) _ em de, o alcance desSa vl!llcne~, i

bl n.s em Andamento; de prove1' êssl!S sel'Vidores de duM trlmento, lI5lIJm 'das prJol'idade,ses- O SR,' BRUZZI MENDONÇA .
~) ao'l t!!r~i~adas:. mudas pol' ano. Estão também os tabelecidas pelQ.· ~l'ltório Técnico, Agradeço ° ap~rt-e do nobre Dc-PU.
d) as nliQ m,.cifldRoS, carte1ros providos de sacos e.speclaisparaCOl1stl'ução da rede básica de co. tado Fl'()ta Agulur, que lembra, real-
~1 ns Ilarahsadas. pnra proteção dn correspolldêne:" . municaçõelI do Plano Telegráfico Na- mente. violência mola gl'a:ve, qual
Pelos citados anexo.s, IIlnda !e. pc· 6,". O' Govêrno atual apeno,s ciona1 atl'avéll de linhas' terrestres e seja o fechamento de entidade pa-

··(tem Oba,.ervar as. verbAS movimenta. SUb5titUJ.U treze titUlares. de D.Jl'etOl'll1ll cirCUItOs rRdiot.elegr/lfJ.OO8, podendo-se I. trióticR. lIledlda sem justlflc:lt:va.
«las e a ll?c~llzaçlía das obras em Regionais, que foram as seguintes: o meBmo dizer dM instalações postais pois nem sequer poc1lam .alegot',eon-
111Aoa ~eo!Xl'af1co, Jui~ de. Fora - de grllnde porte, . tra ela falta de. preenchimento de

Os anexos ~.ú1tleros 3 a 30 COrl'CS- Para a qual foi nomeado Antonio .Além dêSse.s cli'cultos, acha.se' em qua.lquel, requisito legal aO l;"lf tun"
pondem fi "arlos tIpos ~e proletos Agostinho de Paiva VUhena . construção uma linha igualmellte mo. clonilmento. .:i
padronlzndos de construçao civil. e Ceará - derna edo mesmo tipo das' já cl. , '. ,
foram elaborados comulta~do o de· Carlos Fu.!·tado Lôbo . tadai, .que ligal'â ;Belo Horizonte a O Sr, Vltimo de Carvalllo - "~ll
llenvoh'lmento e neel'llSldade dos ser· Paraiba-, DivJhópolls e futuramente estender_Excelê11cl8 devia lembrar ao .nobre
viços, em cada rep;lâo. Severino de Albuquerque Lucena se-á a Ubera'ba, llem com~ outra, .de J:?eputado Frota }\gu1

ó
ar aquela'(Ex,,:a; /

Com referêncIa às lnstalac6es de Paraná - 100 qullllmetros entre São Paulo eSlâO em que c f'SCl'it no d.e V. . '
rOdioco"tullica'!/ies.08 rupectÍl'05 pro. AgostlnhoIsaac dOli ~Is camp1nlUltend~ ainda sido iniciadil' foi invadido; mediante uso de I;h,w~;
jetos estão jndlca.dos no ane..ro ntl: Pernambuco - a aegunda etapa· C:a linha Tronco-Sul, fallias, !orneclgM pelo 51', Car'"s La- .
mern 31. que representa arMe bãslca Anibal Maia ele .A1bliquerque Fe· entre São Paulo e Curitiba _ (anexo cerda à . Poliela do Govêrno Alie e~-:
rle'cJrcn!t()orãdlo. 'Para o servlçc 1'Ildio· reira . número 47).. . tão, aO que. me parece, o Gov":no,,,O
telel1l'áfJco e radiotelef6n1eo. . PifLUi-. Sio êstes o.,1nformes que me cabe Sr. 'Prota AgUIar. . ~

Os aneros ,,~. 32 11 -41 con.~tltuem: Joaé Bélfort de CB.l'vnlho prestar, em atenção ao requerido pelo . O Sr. Fro!4 Águiar - NobJ;e ora..
tlf projetos dlUl Instalac6es·J'l\dla. em Ribeirão Preto - Deputado ..Fl'ota Agular e encamInha. dor, permita-me respond.er ao uu~trt
eada uma dafi localidades, que Inte· On~o da Mota .COrte:! do por V. Ex.A a êIlteDepartamento. colega, O Sr .. Ultl~o d~· Cal"m.no,
J'essa tl I'êde básica. RIO de- Janeiro - _. ·Sirvo.me do ensejo para reiterar a para apartear V. h', fantulo'l de.

Ao plane.1ar a8111Stalac6ea~r'dlo, foi ~tavlo Leopolcllno Cavalcante de V. Ex,A OB meus prote5tos ele pel'•. mais. Quando houve. aqUela invad._
ltvarlo. em conta aproveJtar o equipa· M01'llU feita estima e distInta consideração euprate.stel. S, Ex,", pOrém, embora
mento existente. conforme consta elos . Sáo Paulo ~ • - Coronel, José Alberto Bittencourt nâo apolasôe dü'c::i.amente o Govf.l'uo..
anexos l1S. 42 e 43. Os aneXM nllme· SebaetiAo Medina Coell - Dll:etorGeral. . do Sr, Café Fllho, e, 11m. indIreta.,!
ros 44 e 45 dão ldt\la· perf~Jta .do an- Distrito. Federal -, O outro a&'lunto é de natureza mente,' nlio formulou, aqUI qualque!,
(lamento dessas reállzaç6e.s...~· Joubert Pmto ela Rocha Pltta politica, Desejo ler pequeno trecho proteato.Eu, que àpolava, pro~stA!1,

No cue coneemea linllas te/e(l1'ã· JA~,Alag04S - '. ,- do artigo Iie funclo do OOrre~o dali S. Ex.', que. d1Bc:lrdava, Il.Ao pro;'j
'fIcas do sistem.a "carrler", o ane,co ....., Wanderley de BattOll MilnhA.' de hoje, Intitulado: • "Aste.stoU. . . ..'. " .~
!l.' 46 lndiea ooue foi planejD.do, pelll osa1nta Maria - contingências e o presidente". O Sr. Ultimo aeCGt'VUlllo- E'
Comj.ss~o Executiva do Plano Postal· lUon de Lima Bol'ba -. allBlm me.smo, A U,D,N. ftllZ o ser•.
Telel(Xáfi~o, tlara todo O pai&. eoa Sergipe -: . . "Se, o prealdent~ n40_ cumprir viço e lIlandau~ ile seUS cOrl'ellgio.~
.flne'Cos ns, 47 e 48 repre~entam o pro· Vicente HOIa de Me.sqUltll~ o dever de deflmr.~. o p1'oje· nAnos. ))rote6tar • .!l" bem o tr,allalhl,
grama de prioridade preestabeiecldo, Jl:m . todOli êasea atos, Ilo credencial to continuará a ser vntado" ata· Uden1.sta. . '. ' ~
no ounl se acha indicado nio. 16 o ~cnica IOOrepó8.se ao interêsae po. balhaadamente, pll8Sllndo por· ci~ O SR. BR.UZZI :MENDOlIQA -i
'C!ue foi reaUndo. até 1955, mutam- lfti~. . - ma de tu~o, Mitn respeitar & Já que V. Ex,", Sr. Ultimo de Oare·
têm· o que está programado para o 7.. No tocante 11 êsse Item, llIl·unldade dlUl Fôrças, A1'madas. valhO aludiu a lese episódio a .10
corrente ano, ' . clareco Que a linha. tronco Rio·Bahla Votado ainda. num ritmo de voltarei oateriormente•. · '. 'i

As Inslala~õester'mlnals telegr'flcas - aegu1ndo a rodovia do meamo nome dignidade, porque somccte 8Cf'n- O aR. p PRESIDENTB _ AtençAoI
#st1lo subdl~dldas em: . - teve o seu 1n1CiO,PDl' uma du ad- tua o seu cal'âter de lei feita IOb Otempó de.V, Ex.' eatA a findar, •

- tnstalacões terminal! para o m~traç6ea antellorea, contràrt~. medida, para atelldel', em data lemOro que nM pequenaa eomun1-,
'elrcutio-I'ádlo, men e ao Que opinava a Com.!&ão certa. um general com dias conta· eaç6es nlo silo permitidQS apartell. :1

- Instalacões termina.ls para o Executlva do Plano Postal TelegrálJ~o, -dos de aervlço ativo no Exército; O' SR. BR.UZZI :MENDONÇA _.,
elrculto por fio.. ~ posterlormentesUBpenaa, collBlde· . A NaçlO, perplex:\., a&l:s~ a Ao ade lL· dvertência de V. Ex,',

Dos ane:t:C$ 1l~. 92 l\ U constam os rando que o seu elevado .custo não - -&se melancólico espetáCUlo, en- S1r:r Pr~den~ de que Dio' aio per..
llroJetos das Instalacõell terminais te· =l~~;~~~oanfr°ri~tded1qU~easa ad· . travada em. seu traoalho I!elo 1:Ia· tniÍldOl &partelÍ. JIl. que ó Sr. Depu.
lepflllcas por clrcuito·rádlc, Co é pr en a ar. _ l'll1ho que o proj;!!,) BUSCltoU, !: tado Ultlmo de Oa1'Valho lel'Clerlll

Embora a soll~ltaçl\o do ilustre. os.~~~ ~~~~~~n~~SIli:~~~ ~~ chegado !le. aO'leu triste filn, àquele euo, a êle voltarei, após tra-
Deputado Frota Agulal' nãO) Im'llique final de ellecuc;lo salv d Á.... perguntará 0. paLs como o Oc- tu. do l\8Sunto que precipuamente •
o ,lá reol1zado, não serll forA. de 'PrO· Co' id J f Fe- d a or, .-11 2lera1 Deny, recebel'l\ O prêmio O1:ljeto (l . meu dlac~ . . . ,I
póslto anelCar l prellente.cOlno o faço,_ :'itlÔ ~~lg:etr:;'a le:v1r~~ni~:' que lhe -fOi dado C\l11l o sacrifício O Sr. ~t" Agu14,. -"0' Sr. DePU.';
um Resumo das ativldllde.~ do P./ano bém à atual linha do Utoral ue es· do de:6ro pllt'lamentlU'''•.. ' , tado Ultimo de Carvalho lllItá ban-.
POs!al·Teleprá/ico. desde li !ua insta· tamos .melhorando oom dois 'Jnduto: &;; Pie&1dente,· o "Correio da. Ma- cando o ferrinho do dentista., •. ,~j
lafllo até de~embro de 19~5 (Ane,ro rei de cobre e qUIl auprlrâ a linha nbli. .no trecho. em Questão, USOlot de O SR, BRUZZI' MENDONÇA -l.
f1u~ero49).. tronco principal, no tr'feeo interme. têrmoa .um tanto fort~. em relação ••. 0 do fechamento da. Revl&ta PrO-' I

2,. No anexo ,!,ltmero 2, constam diário, O trf.fego Salvador-Rio, de ao COngrell!lO Nac!onal. ,Deixo A blemBIJ, que, realmente, tem certa re- ;
os trabalbos, em numero de 50. proje· ponta a ponta, áQuele que eeria feito Malon, o critério de repelf-loll.. laçAoo com a invaslo do meu ~1jCr1.
tadOB pua 1958. à conta dllS verbll4 pela linha Que aeguiue-a rodOVia. Rio- Se til.1a palavraB me.recem c:ont~8- tório eleltoral....Jembrada. »elo .&nl101
3 e 4, da Lei número 2,665, A nlre· Bahia _ se executa atualmente com taçAo, cabe lA Maioria l'l'lIponder àque. Ultimo (te carvalho. '
toria (leral, ~ntretanto, eJt, fazendo vantarem e economia pelo rid1a, para le prestllioao matutino, inauapelta iU)O ar,Vltimo de.Cal'lllllho - E' •
tnlnuclOBa revl8Ao dos projetos. em oUjJ& melhora eatamos aubltltulndo atual aovêrno e que neõt& hOra gl'a-ineama polícia lIrlJltrâna de. cntem.

.conform1clade AI diretrizes ,traçattll4 em salvador. o cabo de comando r"~ ,. 4a. ·naclonalldade estA aclvel'Undo 'de hoje, de amanhã. . : j
pelo Oovêrno, vlsnndo a deter a as· dlo pelo alatema V R P ~ que apolam o Govêmo .mas com '0 SR' BRUZZI MENDONÇA. _"

.C~.~ ;tef~it" orçamentArio. A lInba tronco' Rio.Sabla, 1)tJa 1'11. OI olhos vendadoe, (Mlllt~" bem).· Milito ~m:' maa aàalm 1110 deveria 'i
""- ' . re zu para o l)!'ograma 1Iovia do meamo nome. esti. ent1'e- .. sa ......ZII 'D'E IIE-DO./O , ler; _ I
.... COmlsllio ExecutIva do Plano PaI· tanto JnellÚd& no M'&DO de reAIlU- "'. '. I\U n n ...A. O "rVJtI...~ 411 CnaJho ... se .,'.!
taJ·Telell'l'Aflco, em relaclo 110 COl'N'n· ,,-- 'fu ao- i..·.. (.... ." . . ••• I .."'IC· I.·· ·'..· . on .te eurcJcJo, I!Itlo flsad88 ft. 1e! oro ç.... turlA, .penas com prior _e .-"rll tlma comVII~O) - se- Sr. Juscel no u1:l e ret~ni·
camentlrla dêste ano. Sua ex~Uçlo adiada. '. nJ1W~siden",O!jOrn&lade Clntem ávelpor. tal l\ol'b1trarlec2ad~, tam ;.'
". ilcha dl!l1llfld. no an. tI.mero '. Clomrel&tlo l Unha RiO·8Io Paukl dtvullaran a ~reenaIo da milta 110 Qov6rno paeslldo ....tribui .. til .

. 'lO,ateild~nc!o.lte: aInda, 110 pll11io de e ramal 1110 .Pau1o-lSan'-, j' It "Prob~m8ll", aob prttellto de que vaJ!1Io do e8cr1tório do nobre o~a~•.:

....
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J(lIé AlVe.ti - PTB,
José Pedrcso - P'SD.
Mario, GuirIllU'ães -l,IDN.
Raimundo FaC/ilha _ UDN.
Saturlllno BrDIl>! - .P::iD.

DiBtrito Federal;
B~lljUl1lin FaraJ'l - PSP.
Bl'tlzzIMenc',on<;u - PRT.

: Chagas F'reitas - P:;;P. .

J
. Frota Aguiar - UU~,.

OeOl'geS Galvâo'- p·!'B.
Gurr,el ao Amaral - P~.

LopoCoelho - P~D,

LUGhero Vargas -. i' ,l.'B.
Odilon Braga - UUN,
Segadas Viana - eIB.
(12-9-56) ,
Sérgio Magalhã.es - f'TB.

MlUaa oerais:
Afonso ArinOS - UDN.
Bilac Pinto - UDN.
Blas Fortes -PSD.
Carlos Luz - PSI>.
Celso Mwta - P5D.
Clemente .Med'rado - PSO.
Daniel Carvalho - PR,
Geraldo Mascarell.l1as - .PTB.
(31-7-;;6) ,
Guilherme Machado - t!DN.
Jae:ter Albergária - PSO,
Maurcio de AnClrade - P.sD.,
Mendes de Souza. - .P'1'.l:$.
Mllton ClImpos - UDN, .
Nogueira da Gama - PTB.
Olavo Costa - .PSD~
Otaciho Negl'âo - PdD.
OVldio de Abreu - P.:lD.
Uriel. Alvim, - ,PSO.

Sâo Paulo:
Amaldo Cerdelra - PSP.
Ba.t.sta Ramos - PTB,
campos Vergal - PSP.
Ferreira Martins - PSP.
Herbert Levy - UD~.

Horá.cil;J U,fer - P::!D.
Jo,jé Mll'aglla - pSP.
João Abdalla - PSI>.
Lauro Cruz - UDN,
Leónúla.s Cardo.so ,_ PTB.
Mario EugenJo .7' PSD, '.
Monteiro de Bal'ro.s - pse,
Pacheco Chav.es - PSD. J

Ortiz Monteiro :... PTB.
(13-9-56) ,
Queiroz 'Filho -: PDC.
salles Filho - ·PSD.

Goiás; .
João d'Abreu- PSP.
Nicanor Silva - PSP.
Taciallo de Mello - PSf,

Mato Grosso:
JOSé FrageUi - UDN.
l\lenl1es Gonçalves _PSD.
Pb-iladelpho GarCia - 1'80.

Paraná:
Firman Neto - PSD,
Humberto Mollnaro - PTB.
Luiz Tourinho - PSP.
Ostoja R'oguski - UDN•• ,

,Po1tugal 'Ia vares - PRo '
Rocha LoUl'es -PRo /

Santa Catarina:
Antônio Carlos - UDN.
Carneiro Lorola _ t1DN.
Celso BI'anco - UON.
Elias Adailne - P'l'B.
Joaquim Ramos ..;.. PoSD.
Lel'l1e1' Rodrigues - UDN
Wanderley Júnior - UDN.

Rio Grande do Sul:
Clóvis Pestana - PS'D.
Coelho de Souza - .PL,
Coal'acy de Ollve!ra - P'lll
Daniel Faraco - PSD. /
Fernando Fel'l'ari - PTB,:'
Humberto Gobbi - pTB.,

'Joaquim Du\'al - PSD.·

João de, Paula,. '
Llno 'Braun-' PTB.
Nestor Jost - PSD,
Nestor, Pereira ..... PRP, .
SIlvio Sanson - PTB.
Victol' I.ssler -_l'TB:

, Bayal'd <Ie Lima. - PSD,
Acre: . ' J

JOSé Guiomard - PSD.. )_
Oscar Pft~ __ PTB. ,
, RondOnia: .
.JoaqUim Rondon - P~.
, Rio Branco: ,
Felix Valo!s - PTN. (170).•,

"
......,

(Se2iol)~ -==-==-_

Amazonas:
AntOnio Mala -PSD.
Aureo Melo - PTB.
JosUé de Souza- PTB.
Rlça. Júnior - PTB.

Pará:
Í)eodOl'O cl>e Mendonça - P81'.
Gabriel· Hermes - PTB.
João Menezes - PSD.
Lameira Blttencourt- PSD,
LaPa de Castro - ,?SP,
Nelson Parijós - PSD,
:Vil'ginio senta Rosa - E'SP, ...

Maranhão:
Afonso Matos - PSP .
Costa Rodl'lgues - PSD.
Cunha Machado - .PSD.
Freitas D!niz - 'PSD, /
Renato Arcner - PSD.
Lister Cal(}as - P5D,
Renato Archer - rso.
Alvaro Costa.. '

Piaul:
Chagas Rodrigues P'HI.
Hugo Napoleão - PSD.
Jose Cândido. - UDN.
Milton Brandão - PSP,
Vitorino Correia - P5I:1,
Sigefreô:o Pacheco - PSD,

Ceará:
Adall Barreto - UDN,
Alencar Ararlpe ...;., UDN ,
(5-9-56) '.
Adolfo Gentll - PSD,
Antônio Horácio ..;.. PSD.
Armando Falcão - PSD.
Colom!xl de SOU2:a - PSP,
Ernesto SlIbóia :::. UDN,
Francisco Monte· -t-; UDN•.
Gentil Barreira - UDN.
Moreil'a 'da Rocha - F'R'.
Perilo Teixeira .... UDN,
Carlos Gerelssa te,

Rio -Granc,.~ do Norte:
Djalma Marinho - UDN:·
Eiae!' Varela - PSP.

Pnralba:
Drault Emalll - PSD.
JanduI Carneiro ~ PSD.
João Ursulo - t1DN,
João Agripino - UDN
Pereil'a .Diniz - PL.
Pllnio Lemos - Ç'L.
Praxedes Pitanga ·~UDN.

Pemambuco:
Amaury pedro,sa - PSD
Armando Monteiro .... PSp.
Sarros Carvalho - PTB.
Magalhães .Melo ...,.. PSD,
Qsv1l1dó Lima Fllho - PSP,

Alagoas:
.Al'Y Pltombo - PTB.
JoSé· Afonso - UUN.
Medeiros Neto· - .PSP.
Oceano Carleial -. UDN.
Jose Maria - PTN,

sergipe:
Airton Teles - PSD.
Armanào Rollemberg - PR
Franclsco Macedo -. PTIl.

,Luiz Garcia - qDN,
Bahia:

Alalm Melo - PT)3.
AlIcmar Baleeiro ... UDN.
Alotlllo ele Castro - PSD,
Aziz Marcn - PTB.
Caríos Albuquerque - PRo
Fl\Wlo 011velra -\ UDN,
Hermogenes Pl'incipe - Pl\
Jo.'lé GuImarães - PRo

. L~ul'lndo RégJ;s - PSD.
Luiz VIana - PL, 
NeatorDual'te - PI,.,
Nonato Mal:ques - PSD .

'Otávio ,Mang'obelra: - PI..
Rafael Clncurâ - ODN.
Raimundo Brito - PR,
VasCo Filho - UDN,
RUi Santa> - ·UDN. .

Espírito Santo:. "
Floriano Rubln ..:... PTB,
Napoleão Fontenelle - PSD
Ne1son Monteiro _lISO,
POnciano dos Sant(lll -PRl

Rio de JaneJi'o: -'
Aarão .StiHnbruch - PTB.

. Aiberto Tõrres - UDN.
ATino de Mattos - PS!D.'
Barcelos Feio - P8D. '
Oelaq peçanha. -- PSP,
Getúllo MOUra - P8D.
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'f o SR. BRUZZI MENDONÇA - NãCl' possível que o Sr. Prcal(1en-
r :PeçO li V. Ex,a que uão extrála. con- te d", República, que tem atendido'

cíusoes antes que eu explique o caso. aos reclamos dos &Tandes Estados, no
o SR. PRESIDENTE - Lembro que alíâs' estamos de acôrdo, não cor

n V. Ex.- que o tempo' de que dispu- responda às solicl~ações que lhe são
onha e.'Itl\.~esgotado. dírígídas pelos representantes dos

O " SR, 'BRUZZI· MEN·DONÇA - E!tados do Poligano das Sllcas, en-
!Vou concluir, 51', Presidente, . fim, daquelas zonas subdcsenvolvídas

Quero lIlzer que há, realmente, a- e que carecem do apolo dos Poderes
caça0 entre O/; dois ratos, eis que um PúbllcllIl.'
ce meus e.scrltonos runclona anexo ao • Antes de coneluír, desejo lembrar
da revista Problemas, que constítuí ao sr. P1'esidente da República o
IUm gl'UçO de tres salas, CIOS quais um cumprimento das promessas feitas na
me !OI sublocado, E, a bem da ver- sua. campanha eleitoral, quando 'Sua
dade, ~evo dizer que a Pohcía, desta Excelência corajosamente por tcdos
.vez, nao cometeu os d:smandol' an- os recantos do Brasil, átlrmou que
tenores porque, constatando que se tudo f&'ia pela recuperação do Pais,
tra~avll de esm'itórIo meu, 1I;010u 11 No Norde.>te as palavras de S. Ex.
-salá da revll;ts. Problem~. Da mes- foram ouvidas e acatadas; pelo p1'O'
,ma maneira, nao prendeu a quem se nuneíamento nas umas S. Ex," teve
encontrasse Da minna sala COlUP d(l, a preferência. do eleitorado nordestino
cutra vez., ' e,.pol· certo, não deixará de resgatar

Ja que o ~. Deputado :ult ilno de a sua. divida justamente no momen
Cana.,lo COb1's nunna ccerencia n~?- to em que ~quela gente mais preci
OSe IJl:otesto, u~1a vez que, na.::tue!~ sa, mais carece do auxílío do Qovêl'no
OClloS."O, a violencla foi muito maior, Federal. (Multo bem.)
proclamo, que íncíusive, o ,L,ider d.a
1l\i1a!orla, Deputado Vieira de Me!'), O SR. PRESIDENTE:
daquela feita, defendeu minhas in!U-! .
ntdnaes pal'lamenta,res- quero ,aS-I' Passa-se ao grande exped1en.te.
sínalar o rato, para que nem naja. Tem a. palavra o SI', '{·ukLshigue
exagero, nem se subestimem, oucros- TamUl'a. (pausa,)
stm, a violência pohc.al cometida . Não está presente.

Realmente, a POlicia,' deUiIl .vez, nã.o I Tem a palavra o 51',. ElJas Ad.aíme,
f 01 ao ponto de mVll(llr o meu escn- (Pausa.) .
tório, quer dizer, cnegou a nele en- Não. está presente.', ,
~rar, mas ,., Tem a pníavr ao 51'. AUl'ello Viana.

O sr. üitimo de carralhó - .b,go· O SR.GEORGES GALVI0: .
ra a Policia está memorando, no GÇl~ Sr . Presidente, peço a palavra. para

- Vemo atual. . - uma comunicação, .
O ~R, BRUZZI MEl\"'OONÇA - OSR, PRESIDENTE1

Ma<> delxa,muito ainda a. desejar. Tema palavra o nobre Deputado,
QlIamo 1Io l'csponsabllldade, n...) a om consentimento do-orador íns-

leYMC:I tao longe, para a~"ol.J;"m ao c, . .
Sr. Pl'e"idente da República, ao eríto, SR DEPUTADO GEORGES
ccntrál'Jodo que ~e verifICOU no cas'J, GfLVAÓ PROFERE DISCURSO
da Llgaelll Emancipação Nac.Onal, QUE ENTREGUE Á REVISAO

O fato que acabo, de menclo!jllr, DO 'ORADOR, SERA PUBLI-
hOJe, Isto e, a inva.ao p1'ocedld,a n.) CADO OPORTUNAMENTE,
escl'ltorlo da revlSta. p!'oblemas,' a
meu ver, deve ser. atribuída à Ccle- OSR, GABRIEL. HERMES:
gaCill" ele'Ordem Ji'Olitica e soc181, por .', -) (Sem Te- .
1mclativa do Coronel Luna Pecl.rClsa.. (Para ul1~ad. co;nUrtlC~~UO Prealó'nte'
Não acredito- que' o. 51'. Juscelino v!sdo d~ o~alo°r - cumprido!" a'o~
KUi)iUichek tenha tido tempo de tO- por prmclP ~ou ábit' li lürl
ma:' cunllecimentu ao Cli!l~,pOl'que m~us deveres. ~. ~lt: h. m~~s\nus
S, Ex." chegou I'ecentemente do PIl- lo qua_ndo fMUi a un

t
o POq~e cOnS~rvarel

namá. . do colégio· arl~ ae
'Mllo':I, no caso da L:ga de Emane!- até o final. dos mel1ll dlas~ - estll

pação a sua ·I'esponsabUldade e a do ,Assim, tenci'o sido convocada. ;
seu mini.stl'o da: Justiça são lneoq~l- sessãoplll'a hoje à tarde, pelo p.esi
,Vacas. . dente da Casa, não tinha OllU outra
. De qualque1: forma, aqui .. fica meu coisa a fazer, _estnudo na Capital da
IPI'ates~u, para que. não continue a República, senaa compare~er: "
Pulicia .Pol1tiea. a investir contrÂ' a No entanto,. apesar de ni~(L!.el, da
lil:ierdacle de Imprema e a perst'g:llr Maioria OU da Minoria ,e permanecer
osacus oposltores politicós de forma na CàmaIn como homem qUe apenas
tão censurável com cerceamento da- de.seJa cwnpr1l' os seus creveres, es
queIa llbe:·dad~. . . tranhei ser, no cria ~e hoje, sido cha-,

Era o que tinha a dizer" C.'tlulto maào por quatro vezes, emi n,'lme ~:
bem,). . secretarla,!io PTB, .da Ma orl~ e ..

. Minoria para aqUi comparecer.
O SR, MILTON! BRANDiO:,. lato é lamentável e m'!Illfe.sto o
(Para' u1lla c07llunlca.âo) - Senhor Rleu deacontcntamento, .Prlncillal:

Pre.'lidcnte volto" a. falar 5ôDrea. Clolns- mente porque aqui est9u. par,a cum
tl"uçao daS pll;tas nos- aeroportos .11~ prlr, repito, com o meu d'ever.espe
Teresilla e vários, campos de pOuso do rando .que votem, uns a fav9

dr,
~utr~

Estado dO P1auh . .. contra, o projeto, isto depen. en,,,o
Alguns represen:tlmtes da bancada caC:-a um. '. .

piauiense. nesta Caaa- já·tlveram 51'. presIdente" esclareço. qUe n~o
oportUmdade de se l'E'p_OI'tlll' ao iloS- necessito ser convlda~o pala .~umpllr .
sun~(J, I'az-endo apeloa, não .(llnell~e o meu deve' com tao ImP:1t1nente
a 5, EX,"Q Sr. MiUistl'o da Fazen~ i1lSÍlitêncla. Me,smo porque nao tenho
da, Joo~ Maria Alkmln, como tamb..m dependências e não devo favores que
0.0 E:..:mo. SI', 'Mimstro .<I'a Aeronáu- me obri~uelU. <J1!uito bem).

. tlca, .Brigadeiro' Henrique Fleusli. O' SR PRESIDENTE:
Que1'o, neste ensêj,o', reno~ar· ° ;le- " • .- Sl'AUl'éli Via.

dldo, .110' sentido de qu'e esses empre- Tem a palllvra o. o'
el1dlmentos seja.m levados a efeito na. 'o SR, DEPUTADO A.,UR1'L!0
quanto antes.. porque, jli' Incluídas 'VIANA PROFERE w.roSl;UlioSU
as verbas no orçamento, aquelas cl- QUE, ENTllEGUE li P.EVlSAO
aades plaulen.ses, principalmente ao II LlCA
-capital, que é Teresina, e Parnlliba DO ORIUDOR, SER;( -P B -.-
não podem prescindir da cop.strução, DO·OPORTUNA1.fENTEI.
dos .seus aerooortos, O SR, PRESIDEl'rTE:

:Estou .certo de que o nosso apêlo EBtá findo o tempo . destinado ao
deatn vez /iel'â levado nll devida conta. cxpedlente. . '.
Qu~ro refcl'll'.me,tan1Pém, ao pia.- Vai-se. passal' iI. Ordem do, 0'110

lI:lo de 'economia, que, ron1orme se.' Comparecem m!lÍ4 01 sra.:
di!!:, conforme' se afirma e se procla. Gadoi Ilha. .
ma,' atinge aos Elltadoa do Norte e do Leonardo BarblerL
Nol'tieste, às regiões subdesenvolvidas Mano PalmériO.
~Q Pai.'l, . Dlmcrlndo Arruda
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O SR. PRESIDENTE:
A lista. de presença a.Cu.tll o eom

pa.ree1mento de 229 51'5. Deputadoa.
Val.se proceder à votação da ma

térla. constante da Ordem do .Dia.
o SR. HEBERT LEVY:
Sr. presidente, peço ao pala.vra para

uma ccmumcação, '
O SR. PRESIDENTE:

Central do BXll811 e do tJóYd Brasl- comercial e outros), já se tem obtido Vai-se proceder :lo votação do" lC4
lelro, são ·na. Il'ea.lldade, como !aDe um melhor rendimento das comuní- gUlnte
Vossa. Excelência, apenas uma mostm cações no país e estão também pro- .REQUERlMENTO
da ímpressíonante situação a que fo. grllmada.s Importantes aqu!ll1çõcs de senhor Pres:dente: .
ram levados <lII tranBpol'tes marltlmos material, a maíor parte dCl qual a ser I . d
e ferroviários do Brasil, CUja produ- importado mediante suprimento gra- O Deputado aba xc-assma o,
tivldade vem sendo minada. progres- dativo de divisas. Vo,ssa Excelência !nOS têrmos· do art. ~03, V. 14:1 e
stvamente, como· resultado de uma entremente terê. recebido várias infol·· 143 do Reg.' Interno, requer a.
operação deficiente e dos 'saldos ne- mações - e são numerosos os doêi=\ClI. V. Ex.·. votando nomínal pa1'a o
gatlv08 acumUlados em anos eonse- menscs e comunicações espontânas pI'ojeto n. o 1.605 de 1956, e res-
cutivos.,. . 'que chegam ao Ministério sôbre: a. me. pectívas emendas.

Para enfrentar êsse.s pontos de eB- Ihoria que se vem verificando. . Sala. das sessões, em 28 de jU-
trangulamento da nossa economia, o O 'outr() ponto que Vossa Excell!n;ia lho de 1956. - Ernant Sdtiro -

Tem A palavra o nobre Deputado. Govêrno, depol6 de equacionar as di- focalizou refere-se aos aumentos ,e~ Prado ]celly•.
O SR. HEBERT LEVY: mensões financeiras do problema não rlflcados em orçamentos de pe~soa, O sli.. PRESIDENTE:

poderia a.dotarposlção diversa da que das estradas de ferro' e autal"CluiflS
(Para uma comunicação - Sem re- assumíu.. . ec?nômicas do Estado. A cClmparçaCl os srs. que aprovam q~cil'am fiCt\~

1Ilsao eto orador> - Sr. Pl'esldenLe, Em. p1'imeiro lugar valendo-se de feita por Vos.osa Excelência entre a como estão (pausa)
~cabo de receber longa e atenciosa uma. providência. a. cÚrto prazo para proposta orçamentária. de 1957 e o Aprovado,
lniSslva do sr. Minlatro da Viação. a aliviar OS enormes encargos orçamen. orçamento dêste ano. deixou de ccn-
propósito do discurso em que ll-/)Ordel táríos da Unillio, p1'OCuroU ajustar ao slgnar o fato de que as dotaçóes vi- O ,SR. ALBERTO TOJlRES:
aspectos do Orçamento , seu custo de operação as tarifas co. gentes estavam aquém das despjlSEls

Trata·se de carca em que S. EX." ;radas aos usuáríos dos referidos ser. que seriam realmente efetuadas até o (pcla ordem) requer verificação da.
apresenta jll.>Lillcatlvas e argumentos, viços. fim do exerclcio,. para. atender tais votação. •
sem prcprrameute Conl;raQ1tar aquiío . gastos, teriam sido necessâríos, mes- O SR PRESIDENTE'
que f01 exposto aesta tribuna, a qual, Recomendada pelos mais emínentea mo sem o aumento de marco, nc)Vos' :
para connecímento da Jasa e pUbl1- economístas, como me~ida prelímlnar suprimentos li conta de créditos esne- Peço que se levantem os SI'S. Depü
ceção nos Anais pasSCla. ler: li melhoría de operaeao de qualquer eíals, tal a 050ma de compromissos 11Y'· tados que apelam li verificação (Pau-

RiCl de Janeirl1, D. F., 27 de julho. serviço industrial do Estado, a. atualt- postos às fenovias da União ~r fôrça sal
de 1956. zação daquelas tarifas se Impunha. da. legislação de pessoal em vlgor. ' Estâ concedida. '

. como alternatrva à 6ll1ÍSSâ.o inflaclo- Por outro lado 0.5 dCltações previs- Vai.se proceder a verificaçãO.
Ilustre. deputado Herbert LeVY,. nãrla de .Jlll.pel moeda. ou ao aumento tas para 1!l57, a 'queVoasa Ex\lel~ncia Pro\ledendo-se à' verlfic;iÇão,por
No discurse prcnuneíaco na 'li<lssaO indlscrimmado de tributos, aos qu'ÚS aludiU se apresentam com os mon- "anca"." reconhece-se terem votacllJ

da Câ.mara dos Deputados de 19 cc seria o Q.ovêrno forçado a Nconer tantes' Indicados em decorrência do ~ "''''',
corrente, analisando a Pl'Opos&a 01'. para reforçar suas subvenções às au- aumento concedido em março \11timCl. a favClr I> S1·S. Deputal;\os l' contra l~G
çamentária pal'a 1957, VClssa Exce. tarquias do Ministério da Viaçã·o. Es· Em todos os.êasos, as verbas 05ollelta. total 141, com., o Presidente 142. '
lênc.1a teve ccasíão de a.bClrdar, eatee sa polltica. já está dando os seus das foram calculadas p"-ra. "obrir Q SR. PRESIDENTE:.
outros, dois assun~os que. se enqull- primeiros resultados,' que são ínevítà- compromissos já anteriol'es, em vir-
dram no call.~ de aclmln1st1'a~Ii.O velmentelentos,pol.& no aegundo se· tude de quadro de pessoal exLstente e Não há número. Vai-se proceder;.
Cles..e Mmlstel'io: o reajustamento dc mestre do corrente ano o Pórto .do da leglslação que o beneficia. AbsCllu- chamada e conseqücnte\,otação no-
iarixas dos serviços Industrialse o 01'. Rio de Janeiro dispensará o subosldlo tamente nãel se previu qualquer jiU- m:nal.. . ". . .
çamento do pessoal das e.stradaos de do GOvêrno para. atender às suas des. mento dCl funcionalismo das estrMas Os Srs. Deputados que votarem. a.
1erl'o e autarqu1o.s económicas. pesas de 'custelo. No tocante aos ser. de feno já suficientemente numeros/\ favor,~SpOnderão Sim eos que vo-

Em aten~ao I\, essa CIllla. do Con- vlçoa dos 'Correios e Telé!trafos, to. e cuja. situação jurldica não pOderá tarem contra responderão Não. :
gre.sso e'à sua. 'autoridade de pa1·Ia.. mando como base o movlment,) do ser alterada. pelo arbltrio doadi1lin:s· O SR. L"'O"'ARDO .:BARBIER.I'.
mentar Vigilante e capaz, apresso.m. Rio e Sâ.o Paulo, l1'glstrou.se um.au- trador. ... .,
& transmitir a Vo,:l&.l. ExcelêIiéla es- mento de 169 e 223% na receita postal d .~"~ d t i' . d (2 ." t" i d à ha~oA~
c:lareclmentos que dém aos exatas di-' e de 104 e 103%, l'€:llpectivamente, na Além a. rev,"""o aos ar ifs e . ",ecre ..r O) proce e c .._"'..
meusões <laquelea problemas aQnUnls•.recelta. telegrâfica, n06 d,ols meses transpomo que elevará a recei.lI In. nominal. , / .
trativos para cuja. IiOlUÇão é Inesti- (maio e junho) em que vigorou a dustrial das ferrovias em mais de O SR PRESIDENTE

â el' 1 bc '.' d nova. .tarifa.. Em números globais, ., 20%. o Govêrno tem posto em prática .• :.,
~;nd~n~;'e~:~~~~f:r~~tl~· reajustamento de tarifas permitirá medidas adequadas nara reduzir !leUS . Responderam a cha.madanomlnal'.
ria. de Cüd'a um dos seWj l1ustres com: uma reduçlq em IllSll, de 4 bilh6es de dliSPlêdndios

d
1'lJ
t
esse etOl'•.•~ntTe essh~s votat'am 165 61·S. Deputados sendo 11)

nentes 'cruzelroa no subSldlCl qUe o Govêrno med as. es aca-e o n"", preene ., Sim e 155 Não. ..
POEm márço dêste ano ""rtanto no teria de fornecer às Estradas de ferN, mdrentod da. vagaiS verificadas nos qua. Está rejeitado o requ~rjmento. '

d d ' ... '. emprêsaa de navegação, portos e c<Jr. 08 o pessoa • . . .
segun o mes e investi<lura. do atual reles e telégrafos (IXlQuçáo eliSa que A preocupação manifestadfl no seu VOTARAM SIM os sENHO-
Governo, o Ministério da Viação con· atingirá 65 bilhões Em 1957) discurso quanto aos problemas c~o· RES DEPUTADOS: .
cluiu um levantamento da situação _ A aç§. • do MinistêriCl d~ Viação nOmlcll-flnanceiros do pal.& l!vldente·
~l11au~ell'a dos serviçoa lndustrlals que nêlll!e set2.r, não se lIm~tou entretanto mente honra o esplrito públlCtl de Amazonas -
lhe SilO subordmadOs, vlsando a for- à. execução da polltlca de tarifsçiio Vossa Excelência. A critica const.!utl. Antonio Mala - PSD.
ml;l1ar e execuljU',nesse campo, a po. justa, sõbre cuja. oportunidade.e 1m- va do Parlamento cOl1tribul para .um ,Aureo Melo - PTB.
11tlca mais adequada aos in~rê5lies portància econOmlca, no combate lL mais aprofundado exame das dil'f.· JOBué de Souza - PT.8.
do pais.. O quadro geral ~o.s dadClS Inflação. apraz.me passar às mAos de t.rizes da admtnl.&tTaçAo federal, ~r· Manuel Barbuda. - PTB.
coilgldos foi Inegàvelmente dramátl- VOSSa Excelência texto de declara.ç6o!s mitlndo a. cOlocaçAo d-os seus grandes Pereira. da Silva - psn.
co. Acumulando aeficlUi em exerclcl05 prestadas à Imprensa· pelo l1u.stre eco- problemas em têrmos que mobl1lz~m R1ça .Junior - PTB•.
suce5liiyCls, operando com material nomlsta Dr•.Roberto de Ollv.eirs a. cooperaç~o da opinião J)úbltca. e depará-:
absoluto e freqüent~mente, em carol. Campos. . todos os congressistas; Estou certo, Lobão da Silveira - PSD.
nhCl de dete~19raç.ao,. êsses serviços Atento li necessidade Imperiosa da. entretanto. de que a sua honestidade ..Deodoro de Mendonça - PSP.
1naus.r1aIS, nao chegllvam a arreca- melhoria de operação doa serviç06 em dI!. propósitos lhe assegura uma.apre. Gabriel Hermea - PTB.
Cl..r o sut1ciente para cobrir 3% das questlio. êste Mlnlstério tratou de en. ciação Impessoal dos esclarecimentos Joãolvlenezes -PSD.
luas despe.sas com ·pessoal. A essa caminhar providências conexas, algu. que praze rosamente lhe levo, pondo. Lamelra Bittencourt -- PSD•

. COllJunturaJá dolorosa para qualquer mas das quais dependem de aprova- me ao seu c\isl)Or para qua.l.squer ou· Lopo de Castro'- PSP.
admlnlstrador, viria aC1·escer·se. o im· Qli.o do Podert.eKis!atlvCl, e quepo. tras Informações que Vossa Excelên· -Vlrglnlo Santa Rosa _ P~P.

'I'acto do aumento. c:mceoido (lO fUl}- dem ser sumarizadas como segue.: ela considere úteis, no debate dos as· Maran1lâo _
c;onalls?,o pela Lei 2.745, s1.!bmetida li) planejamento, dentro do atual pe. /juntos afetos aoMlnistérlo da. Vlaç~o, Afonso Matos - PSP (19,,9-5_
à sançao do Poder Executivo pelo rlodo governamental, de um progrn. A vista da publicidade que merec~u Costa Rodl·!gues....: P50. .'
Congl'esso Nacional depois de intenso ma exequlvel de aquisição de equipa. o seu dIscurso, tomarei a. liberdade Freltaos Dln~~ _ PSD.
movimento de op.nião em todoo. paiS mento e de obras a lerem executadas; de divulgar os esclarecimentos ora ListeI" caldas _ PSD.
e dos mais amplos debates na Im- b) moblllzaçãode recursos para' cons. oferecidos a VOSIla. Excelência desde Newton Belo ,_ PSD.
prensa e nas duas Ca.sas do Legis- t1tuir o&- fundCls que permltlrli.o o re. que cheg:qe ao leu conhecimento a Renato Archer _ P8D.
latiV". , . aparelhamento portuãrio: C) IInplan· presente carla. , Serra de castro _ PsP

Face às continllênc:as pollticas, so. taç~CI da Réde' :Fe.rrovi6.ria Pederal Receba.'U saudaçl5es a~enclosns de •
CllLlS e econõmicas. o GOvêrno homo. docledade Anônima (projeto em tra.. Luclo Melra·c Piaul -
lozo.u a deciSão d,o Congresso <le aten- mltação no Congresso) que admln1a· Era o ,que tinha a dizer. (Mui o Chagas Rodr!llues _ PT3.
Cler a. reivlndlcaçao dos servidores .pU. trarâ as ferrovias da Un\fto de llcOr- bem.) . HUgo Napoleao - PSD,
bllco~. procurando, a partir ele então, do com méoodos de gerência mais O 8R, PRESIDENTE: M.Uon Brandão _ PSP.
ac1útal' as mctilàa.s mais convenlm1tes moderna e planejar' Ollinveostlm':'ntos Vitorlno correia - PSD.
pas.. conte1' a pressão Inflacionãria nésse setor: d)' projeto de reforma Votaçllo em dfscuss~o única; cio Sigefredo pacheco ;... PSD.
e cc.r.trohr os g.:lstos públicas. administrativa 'da marinha mercante Pro1eto n:o 1.605, de 19'56, do Se- Ceará -

Ccnfurme estudos procedidos nestf '~fltClal. medianitelsta. lntlsti~uiÇAo de um nado, que altera o art. 14, da 'Lel Adolfo Gentil ,..PSD.
M ,':,':érlo, o total do SUbsidio a lei' ss ema. adm n ra vo que t""'lel'â n. O 2.370. de 9 de de2:e'l1',bro de Antônio Horácio';'" PSD.
p:J,'(~ pela onião a.s autarquias, ellL~rlr cl)m mll.is nellibllldade e operar .191>4: tendo parecer favordvel das Armando Faicão - PSD.
1956, em virtude sobretudo daquela com maia eficiênCia as frotas de longo Comissões de Constltltlçâo e Jus- colombo de ,Sousa _ 1:"51".
eleva~íio àe vencimentos seria. lIe curso e de cabotflgem do CTwêmo: tlça de Sel1uranca Na.~ional e de lilSmerlno Arruda - P5P• . • . ,e) providências, para aceleramfillt!o Fi' d .. t d' Is '.' ( •ql:ase 16 blll10es de cruzeiros. SOrnen- da construção naval mediante remo nanças epen..en e e parecer Franc co Monte ,- TDN.
te o deflcit dos CorreIos e Telégra.-. delaçAo das.. InstlÍ.1e.ç6es ex1lltentes~ das Comfssões de Constltuir,ão c Menezes Pimentel - PSD.
~Oi> "se eleVarla a 3bllhôcs e 700 ml- Ilevos investlmentClll dn GOvêrno e ne~ Justiça, de Segurm/.(!C1 .NaclonaZ \e Martins· Rodl'lgues "":' PSD•
.hõ.s. de cruzeiros, o do Lloyd Brasi- gOclaç6es em curso com entidades es. FITlançM sóbre as emendas. Mor,eira da Rocha. - PRo
lCITo. s cêrca de 1 bilhão e 600 Ull·· trangeirlls-, para transferência Je ca. O SR,PRESIDENTE:, ~IO Grande do Norte -
l:,!e~ de, cruzeiros, o ckI Central .40 pita1 e eq,wpamentos para o BrasIl. ' Elder_Varela - PSP,.
'~-: ~J e II bllhOes e 300 milhões, o,do . No caso llarticulardoe. Correios e Na sessllo anterior ficou fl.d1ada. por Galvao de Medeiro.s ..;. PSP.

!" dO, IUo de Juneiro li cêrca 4e TeléSTafos, depois de descongestlona. falta de quorum. 11 VOtlll)110 do reque- José Arnaud ""':" PSD
1 " "·5 ,M' Crur.elroB,DoII dOi doOl (li lIC1'v!çospelaelimlnaçllo do seu rlmento do Sr. Ernanl Sátiro, ..de vo. farafba -,

";r:'a !'l"cT1clonllclOl, O 41 iJ!O abtlBlvo.(materla1 de p%Opa';;ft~da, taçâo nominal. Drnl1't F.>'"q',' . 1."5D.
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Tem a·palaVl'a o nobre Deputado.

O SR. GtlDOI ItHA:~.

, A Mesa deClara prejudlcacl0sos re .. 
querimentos objetivando a fixação j(l'

procc&5ó, de, votação. ,de vez que ~

plenârio" soberanamente, Jã,se' mani- ;
festou sõb,'e a ma térla ,

OSR, GaDOI ILHA:

D1ARI,O:Q~"CON.GM§§2~~~IO~Cj"(!Sç~,~ljli 'julh~~de,1g5ó,
- .;~.. ,'::.:...:-.' :-0 :!~".-.:,::,::~::-_~,:::,-':;:;-:.-~_-!'.:;:.~.~ ~=:.:::."~' -;".._~;",.~,:,:;'''.:il-~~",,''''-'~",'~.,;,.;.=. .. -:::-.~'-'~'''''''~'''''=:';';' ;;....:;,.!.::.;,.'_-_.~,=-~:'~....._-:. '••':.~~'"::~~_':,.:;.:..=-":;'_:.;.'.l.,=-~ :o:c.",,---,...;:':~~t':""".--:'~'.',..-':"':_ ...-_- _,:...:,.:.;::",,:,:~:...,-. _ ;..:.- . . .

.:Janduí Cllrneil'o - PSD. Bcnjam:m Mourão - PSD. O sr. ilri Pitomoo '- Acho que 081 vês haja nos3Ssentamentosdâ'casli"
'iesé Joff1ly -,PSD, Cha.lband Blsaaia _ PSD. 'Deputados devem "anhar honesta-!-soluçlío anterior sóbre a matéria,

PC1'1lrl1nbuco - Firman Net<l - 1"SO, ' "mente seu dinheiro, ou, então, desm-I (Muito bem).
Amaury Pedl'osa' - PSO, Humberto MoJinaro - PTB. til' do mandato., ,O SR, PRESIDENTE - A Mesa.
Armando Monteiro - PSD. Luii1lrourinho - PSP. O SR,ALIOMAJt BALEEIRO - I já esclareceu o plenário que o Depu-
Ban'os Carvalho - PTS. ouve.ra Franco _ PSD. sr. Presidente, a outra pergunta que Itado presente, deve nseessàríamente
Magalhães Mclo - PSi:>, Rocha Loures - PRo tenho a fazer a V, Ex." é se um votar. Se o Deputado, estando pre-
Osvaldo Lima Filho - PSP, J ' Santa Catarina.;... Deputado pode dizer que outro não sente. não votar, mas fizer qualquer

Alagoas - Atillo Fontana - PSO. esta ganhal1do honestamente o , seu declaração que o iniba de 'prónun-
Al'Y Pítombo: - PTB. Elias Adaíme - ?TB, dinheiro nesta Casa. Se não está, cíar-se, o voto será contado para eret-
José Maria - UDN. Joaquim Ramos - PSO, . V. 'EX:" deve mandar .abrír ínquérí- to da presença',

Sergipe - Rio Grande do, Sul - to, porque é deíensor natural do de· O SR. PRESIDElI."TE:
Airton Teles';" PSO, Olo\'is Pestana - PSD, cõro da Càmara , '

'Francisco Macedo ...: PTB. Daniel Faraco _ PSO, Assim. mu.to reverencíosarnente, Há sõbre 'a mesa e vou submeter
Bahia - Fel'l1anclo Ferrari - PTB espero que V. Ex," tome conheci- a votos o seguinte

Aloisio de Castro - P::lD, .Flores da Cunha. , mento da reclamação 'para ser reseí- REQUERIMENTO
Aziz' Maron ...: PTB. Godoy Ilha - PSO, tuido o díreíto de voto com a cha-
'~rbert de Castro - PSO, Humberto Duval - PaO. raada momtnat de cada um elos que SI', Presidente: '"
Hermo~enes Prlnc.pe _ PR, João de Paula faltaram a come ar 1 "'"t d d Requeiro preferenCla para o PN-

o " , çar pe 08 ..., a os o jeto n." 1,6"" ,56, 'a fl'nl de ser votadOJosé Guimarães - PR, Llno Braun - I TB. No!'te, \MllltO bem). vor'
Laurindo Réil'IS - PSO. Nestor ~os~ - PSD, antes, da Emenda SUbstitutiva n," 1.
Manoel Novais _ PR, _ Sílvio Sanson _ PTB, O SR. PRESIDENTE: sala dali sessões, 28 de [ulhó de
Nonato Marques _ PSD Vieto!' Issler _ PTB. 1956. - Ruy Santos, - Prado h:el!lI.
Oliveira Brito _ PSD, Tarso OUtra _ PSO. A votação está encerrada. O SR. SEGISMUNDO ANDRADE:
Raimundo Brito - PR, Bayal'd de Lima_ ?SD. a SR, LUIS VIANA:

Espirito, Santo _ Acre - ,51', Presidente, peço a palavra pela.
Floriano Rubín _ PTB.José Guicmard .:... PSD. (Pa!'a U111a questão de ordMIj ordem,
Lourival de Almeida _ PSp. oscar Pa..Il(,S - PB. (Sem revisâo do orador) - SI', Pre-
Napoieão Fontenel:e _ pSO. Rondônia _ sídente, a minha questão de ol'dem O, SR, PRESIDENTE:
Ponciano dos Santos ,_ PRP. Joaquim Rondon - PSP, se pl:ende aos l~ 3," e 4." do Art" 131, Tem a palavra o nobre Deputada.

Rio de Janeiro _' Rio Brcmco _ , Nos têrmos do 13.0. que V, Ex.a na-
Aarão Steinbruch _ PTB. Félix Valols - PTN (~1),n, tw'almente, tem ai à mão. nenhum a SR, SEGISMUNDO ANDRADE:
A i 11 .. tt PSO Votal'amNAO os S s Deputados Deputaoo presente podel'á excusar-se' . ' ,
:B~!~~IOSe;:I~ ~ PSO. ' . Pernambuco: I' , ' de tomar parte naa votações, .se não \p.a.r a uma questão de ordem - S~

, Ce'.o "e~anh' _ '''SP" Anuda Câmara _ 'POC. fizer. .dectaração prévia de não ter revlsao do orador) Sr. pre.;;ldente, on
lO ... ~ .. ,Alagoa"', acompanhado dia!lS8" , d té' tem li. noite, encaminhei â. Mesa re-

Getúlio Moura. -PSO. D , li C 110 Il ma ria. quertmento de votação nominal parll '
Jose Alves - pTB.Aurêlio Viana - pSB. Z'lo i 4.0 eatá dito maia que, "além j' Cá' b d d

',Jno.> Pedl'o.n _ PSD. sergipe: de estar excusado 'de votar quando o pro eto. e a malaaca a e e-
~ ~ A d FI lI be 1'" • ti' t ' d ' I cldlr contrànamente a outro que, oll-,

SatUI\nino Braga - PSO. - rman p o em rg. se 11 ar e cal,lsa, pl'ópl'la ou de I jetiva a votação nominal para o pro-
Distrito Feltera! - Bhala: assUl1lo em que, tenha Interésse pes-: jeto e para as emendas. :

:aenJanl1n 1'':Irah - PSP, Rul...Santos - UDN. acal" o Deputado esta ll~lbido de, I A maioria. naquela oportunidade.
Cardcso de Menese1' _ PSD. Distrito 'Federal: votar, ~azenelo comunlcaça.o, nesse, declarou que concordaria com a-vo-
Cho.~asF'reJta5 - PSP, ~;~;i1lic~f:o,~~?PSD,1"RT. seaudo •a Mesa, Mas. podera llSSiatlrItaçãu nominal; se se tratasserapenas

'Georges Galvão ~ PTB. Minas GeraIs: ti vot~!lao_ E dIz, in tine: "para efet-'do projeto. Nesse': sentido dirlgi.re- ":
Joio Machado - PTB: Oani'21 Cal'Va.lho _ PR, to de quor~lIl ,s~!, voto- sel'á conside-I querlmento à Mesa e parece-me que ».,:
J.uthero Vargas - PTa. Paral1l~:_' rado em branc,o ' , medida semelllante foi adotada pU· ,
J;tubens Berardo -p'rn,' ,Portuglll Tavares _ PRo Por ai se ve, SI', 'PI'esldente, que nobre Deputado João Machado, ' _
Sél'g:o Magalhãe~ -' I:'S';.. Rio -Grande, dO Sul: ' os autores., ou melhor, a C~lal'a, 110 I Nesta ,contormidade, •pediria , a' V.

Minas GCTllib'-' ,'Crollcy de OUvell'a _ PTB. votar. o ,..,.se~ Reglmento qUIs fazer Ex,- submetClfse o referido' requeri--
Baelarô Júuior - PSD. Nestor Pereh'a - PRP. uma distlnÇllo,assegl!l'ando que nada,mento á apreciação da Ca&.'l.'IMuit!t
:aias FOI'tes - PSO, O L ,lItJui foi feito -a esmo, . ! bem).
Celso Murta - PSO.S~. A IOMAR BALEr.tRO: NatUI'almente tudilfoi bem peMa- I

Clemente Medrado, ~ PSD. Sr; Presidente, peço a palavra pela do, medido,ajustado. i~o é, os' O SR. PRESIDENTE:
Esteves Rodr,gues - PRo .ordem.' " , Deputadoãinibiclos de votarem, aquê-
França Campos- PSD. les a que 'se refere ol 4,0 do Art, 137
Gel'aldo ,MascaJ:enhas _ PTB U O SR, PRESIDENTE: têm seils votos contados pal'a efeitó

te julho 4e 1956), , '" Tem a palàvra'o nobre Deputado. de quorulIl. como expl'essamente diz
. Guilhermino de Ollvelffl - PSI;). " ,o Regimento.' O ,mesmo, entl'etanto.
Israel Pinheil'o - 1"SD, OS!. ALIO'MAR BALEEIRO: parece-me não acontece com aquêle
Jaedel' Alcel'Olarla - ?::D. (Para uma questão' de 'ordem) _ Deputado. ctUe.,elnbor!l ,pl-esente. 'de~
Mário Palmérlo - h.,w,. (Se,n re~l~ão do oradOr) _ SI', P:e. clare. ,pl'evlamen.te,nao te!'apom.pa- SI', Preslelente, peço a palavra pela
Mendes .ieSouza - ,PTB, sidente, 'nao pude votar, com multo nhado' a-diacu.'5sao da materia, Ol'c!.em,,'
Noguell'a, da Gama - F'B:

R"
pcaar meu,' Cl'elo:que também"de vá-' ,São: dolói casoS.pol'tanto, ',SI'.Pre- ,O' SR,' PRESIDENTE~.<'

Nogueira de Rez~nde - l' , rios Srs. Deputados. pOI'que,aemsldente, perfeitamentedlstintos e que
OJavo costa -' PSD. ' dúvida, sem que plll'a isso, concor~ o Regimento pro~itadamente se-
Otaclllo Negl'ão - PSD. I'CSSe' culpa doe V. Ex," ou, da"Mesa; Iseparou, ,um no ~ 3,°,e OUtl'O no l.4."
Ovidio d~ Abreu - PSD. as caUlpalnhasnâo fun,clonaram, Não fOsse isso e .sel'iam, ambos, reu-
Plínio 'Ribeil'o - PSD. ' ,,' " " nidos',num único pUl'2grafo ou então,
Stal'Ung Seares ...:. PSD. E' praxe, nesta Casa, quando 'há ainda que separados. o Regimento, a (Para uma questão'de, ordem - S&7Il
'último ele Cal'valho - 1'81 votação, vibral'em as ,campainhas pai' exemplo do que 'têz com o pal'ágru- recuClO do oradOr) SI'. Pr"esldente, I" ~

. Uriel AIVim -PSO. ' ' wdo o editicio. o',.queniio IIconteceu. 1'0.,.," " " Com~lío de'seguI'unça" Nacional. ea-
São Pau!a..... , (uooZes: 01l! oh ).. . " ' peclfiCII, pal'a manitestar'se sObre Il

Abguar Bastos _ PT3. " , O SR. PRESIDENTE:' matê~ia, ofereceu substitutivo que.lilllS
Al'na'ldo CerClelra _ PSP ~ Vê V. Ex,"- que meu, voto el'a' tio .' ,,', , t~rmos do Reglmento, tem pl'eferên-
Batista Ramos _. pTB. desejado, pela Maioria, 'que' houve Peço a, V. Ex.- p:al'a UltlmlU' s.ua cia, ,:' ' _
Campos Vergal _, t'SP:"" yerdade!l:a alegJ,'.la, quando manifestei qu~tão d~ ordem" V;. Ex," já esta, NeStas condiçoes',' parece.'me,lfatc
Horác,o Lafel' _ 1'50. tal pl'opóslto, ,De 80rte que minha t011l ~o plazo. venÚl que o requerimento do Senhor'
José Miraglla _ rSP. questã? de ol'clem se resume no 'se- O. SR., LUIZ VIANNA - Vo~ con· Deputado Prado'Kelly Infringe dispo-
João 'Al',dalla _ 1'60" guinte. , ' , clul.l, SI., Preaidente. para fOlmular slção ,do Regimento, queassegurs
Leonardo Barblerl -: rElP.. Dado, que os estalos pal'lamental'Cll minha questão de ordem, _Uma Vc.& prefcl'êncla' para o subatltutlvo d:1'
LeOnidas Cardoso _ PTB. completam a ,letra do; Regimento. e que, me advel'te de que meu tempo Com',ssão de segurança Nacional.
Mala LeUo _ PSP, como inadivertidamente, V. Ex.·- féz esta terminado e eu agradeço a (Muito bem), '
Mário Eugenio _ PSD, vibl'ar lia campainhas e' o nobl'e' Se- V. Ex,-,. , '
Monteiro de Barros _ PSP. cl'etário tomou providências ,para· que ,Nestlloi condições" Sr. Prcaldente, a O SR. PRADO KELLY:
PachecoChavea _ PSD. cst~sfuneionassem -, tendo havido. queatão de ordem queaUBel~o é a se- (SObre a questão de ordem _ Sem
Placido' Rocha - PSP.', entao, um defeito técnico,qualquer ~ gulnte: se, nos c~sas ,do ~ 3.9 , tem ~ revisão, /to oradOr) SI', Presidente" há.

.. Ortiz Monteiro - PTB <13,9-56) ê evidente que nos deve sei' restituí- o Deputado que nao vowu a. liua pl'e· equivoco manifesto do ilustre Depu~
Salle.;; Filho _ pSD. do o d~'eito de votar. sençll contada par~ cfel~ de quorUln'jtadO pelo Rio Grande do Sul, Vice-
Yuklshigue Tamura ..... PSO', De Ulodo que V, Ex,- vai decidil' Parece-me que nao. A meu. vel', o Presidente desta Casa. A emendll.

Goiãs - ' a minha questão ele ol'dem, mesmo ~putado que declara prêvIal}lente substitutlva apresentada ao proj~to é '
Benedito Va.z -1'50, pOl'que quel'o dar o Mjeton" ,ao nobre nao ,ter acompanhado a d!scussao da flrmada pelo Ilustre Lidei' da Maioria.

,Nlcanor Silva - PSP, DePuta~o-\..-.9.u,e, dlà"lamente,. com êle materla. catá, não sOmente eximido de SI', Deputaao José Jof1ly e pelo Depll~
João d'Abrcu _ PSP. se preooupa, e ,também em atenção vOtlll', como também de ser a sua tado João Machaelo, também Ilustre
Nicanol' Sll,a _ 1'51', ao nobre Deput!ldo que constante- preslU'lça contada ou computada para líclel' do Partido Trabalhista. E' estll.
Tacíano de M~no _ ;PSP, mente vem dizenilo que estamos -aqui efeito de quorum, ao tontl'árlo do ft (,''lIenda - e consulto V, Ex,. se

, Mala Grosso' ,... ,_ oara ganhar o dlnheil'o, etc,. etc, que se dá em relação' ao Deputado estou em êrro - é esta emenda 811bto
Mcnd~s Gonçalves _ PSD, •• Por tudo isso, '51', Pi'csldente, iJã.o Inibido de votar em face do I 4,0 titutiva que consta da avulso. NâCl
:Philadelpho Go.rc~a, -pac. quero, contl'arial' 6sse nobre colega do Regimento. ,M nenhuma outra. .' " .'~
Wl1son Fadul _ PTB.quese pl'eocupava, vivamente, com' Esta a Iqueatácl. de ordem que pc- T1'atll.ndo-se de emendl1> substitutiva;,

Parànã - o, estado clna nollllas' flnançlla pai' tI- dlri"a a. V. Elc,~ resol,ver. Informando- tem ela pre,fexência regl,menta.l,.alV~.,
Antonlo ,Bnb.v - 1"TB. c,ulares," 'me devidamente a respeito, poli tal- ocaso de 'e apreaental' requerlmeDtG' '

. .. '. • ..:.-. ~,_.: ._0"" .
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'Dl4RIO'ÔOCONG~E-SSD!~ACIONA:CHl(SeRã(j 1)' ,Julho ,de 1956

aprovado pelo :plenârlo para' que o O nObl;e Deputado I3l1âc 'Pinto' n'os'~' 6rgão, o qual 'eitpressamente adotava tos e Ernllnl Sátiro não têm 11. menor
projeto tenha . pre!orência sõbre a trou por que não podia tramitar o O substitutivo constante da I!lmencl.a razão' na argumentação que acaba-
emenda substitutiva. projeto que veio do Senado eivado de n.· 1. ram de pl'odUZir perante a Casa.

Como vê V, Ex,', não há o menor êrros. AO" 1 t I quando demonstram um absurdo, se-
fomliÍlto de razão na questão de or- V. Ex,". 51'. Pl'esldente. consultou Esta a. r""",o por que, evan e a gundo o qual não pode haver sube-
dem formulada pelo llustreDeputado, o senado que, em um oficio do Senhor questão de ordem, invocando em favor tltutlvo, senão oriundo' de uma das
a qual tenho assim por contradítada, Senador Vivaldo ,Lima, confirmou es- do substitutivo da Comissão de seg;l· cmísaões Técn.lcas. '
nos estritos limites de tempo de que tarem certos os autógrafos, Mas, pelo rança a pl'eferência regimental que O absurdo começa pCl' Importar
po:l.ia dispor. (Muito bem). Regimento do Senado, Al't, 147, §5,o. lhe é'assegUrada pelO, § :.0 )dO Artiso numa violação da Constiluiç!i0 Fede-

O SR, PRESIDENTE _ Ao pro- a retificação sá podia vir daquela 1M. (Muito '1Jem;mu to "em. ra), que assegura a qaalque» De~'.l-
jeto n,? 1.605, foi oferecido substítu- casai depol.s de submetida a matéria O SR. ERNANI SÁTIRO': tado o direito de apresentar prJ]ct)s
tívo pelo nobre Deputado José Jofflly. ao p enárío, o que não ocorreu. de lei, portanto de emendas outros
O referido substitutivo teve pacecer AssIm, o senado, através da palavra (Para encaminltar a votação projetos, e oferecer emendas mesmo
de tôdas as comíssões que sôbre o do Senador Vivaldo Lllllíl. tUsseqllc Sem l'evisáo do orador) - 51'. Pre- de caráter. substitutivo, abranrendc

j f I f à I t
estava certo o projeto. sidel'te, t: preciso observar,antes depro eto a aram avor ve men e. POS- Entretanto, 11 "Qltlma Hora" de ,. Reg:! to ó con a íntegralídade C:asproposlçôes,

teríormente, foi até encamplldopor hoje _ e' cho"';" n atenção d" casa, tudo, que o nosso émlen Sé ap're- Mas, Sr. Preb1nente, abstrall~à()
'uma da comissões n de se ürrtn a ~•.., ~ ~ ~ sídera 'Ubstitutivo aqu e. que - .... t' 'd' di"~.' s, , ~ g ança pois se trata de jornal insuspeito _ w w g C I' mesmo a exis..oneia esse' reiro IlS-
NaclOnal, Nessa conformidade, pelo divulga entrevístn do Genel'-l ""iadn .sentado pela própl'ia om ssao. i segurado pela Constituição e que
""e"imento t p reréncía ub ti .., a -- v O art] 39 do Re""lmento. § Q,., d z O i-
,fi " • em re a o s s - de oastro, segundo' a. qual S. Ex.a agora a pos ÇRO, que se diz tiít) ele-
tutívo, a não ser que o plenârlo, na anunciou no Senado seu propósito de claran;~g~ente "Eerá. admitida li sa das prerrogativas desta Casa e de
sua .sob~rallla, decida dac preterên- pedir a Instalação de um inquérito "pl'''sentaçao- de substitutivo pela seus membros, quer furtar aos dlt'ci-
ela ao projeto sôbre o substitutivo. p:ll'll. apurar a origem'do. engano que "~ t tos dos D€putadoB. se não. existisse
A Mesa vai consultar o plenário, determinou a remessa à Câmara dos ComissãO competente para up - essa dlsposição constitucional. se eSsa.

O sr- Ru, Santos _ Peço a pala- aut6gr.aros ' de um projeto que nado. nar sôbl'e o mérito da propo- prerrogativa não não fOsse assegura-
vra para encaminhar a votação. Sr. tinh d lh te slçM". d I C titu! lt F d I 1Presidente, po aS eExs~e an. tCOdm a. propos12ao ESta. é a regrl\ da qual ninguém po- ai peta b?tl.S lcUIÇ o óerjera Ale a o

r. ,apresem a a e apl'ov~ a. de", (\I""t'. Só é su....titutlvo oI"uêle cfi- ser a amcem pelaspr p as ...s?'l!l-
O R PRE E E E é o "pai da criança" vamos aolSln1·· "'" ~. 6 çOes regimentais,

S ' SID NT : dizer, o autor do pl'Ojeto, o represen- clal, originário neste caráter da ot· - O Sr. Odilon Braga - A prel'~oll;a·
Dou a palavra ao nobre Deputado tanté do povo que, no Senado, pro- pna comissão. O parecer da Comls- tlva é para apresentar emenda suixl·

Rui Santos, autor do requerimento, curou dar solução ao célebre caso são de segurança NaclOral diz, t.am- tltutiva.. '
para encaminhar a votação. Denys quem vem dizer que a propo- bêm, em têl'm->s ínequ vocos que O SR.MARTIN8, ROGRIGUEa 

sição .'envlada a esta Casa o foi com !lprllVa a. emenda substitutiva do S~- Apesar da consideração que me rr..e..
O SR, RUY SANTOS: desrespeito ao Regimento' houve (al- nllor Deputado José Joffl!y. rece. não'poo.so conceder apartes no

(
ta, houve omissão.' NOl:tro dispositivo ainda. Sr. Pre- nobre Deputado. •

, Pa,ra encaminhar a votaç/lo) (Sem Sr. Presidente, V. Ex,~ dirã, porém, slclente. o art., 154, § 4,·. e. denoml- S P Id te § 6 o 9
revzsao do orador) _ Não vou comen- que tem de louvar-se no ofic}o do naçAo de emendllo substitutiva pe~Ill!· r. re.s en ,o ,do art. a.
tar, Sr. Pl'esldente, na mesma seBBão, Presidente do Senado, Até prova e,m te. Nunca, nOlilslt'mlldonosn Re- a que se referem os nobres Depu-
a decisão que V, Ex.a acaba de dar, t " i é d a\1b'ltttados, estabelece o seguinte:
.consIderando suoatitutiva a emenda con r..r o, at que o Senado desfaça." giml!nto, uma emen a, por se - "Somente será admitida lIapre·
(l
o b D d J é J ffll S..... Isso, V.. Ex. ~ teOl de se fundamental tUt!"a Isto é, por fel a fln<l11:iade llenta"lio de sllbstitutivo pela Co-
o no 1'e eputa o os o y. a...... no u di o S na.d Vi ld Lim d d t te de subs Y -V, Ex,a tanto quanto eu e quanto oa Q e z e or va o a. - cUgo re un an Ellnen - - missAo competente par,l opinar

iSenhol"es Deputlldollque há no RegI- Sr, Presidente, para compreender co- tLtuir to prop06lgli.o principal oU outro sO))re o mérito da prOp<islção",
:mento substituttvo e emenda su'"sttt"- mo It Maioria sente a palavra .do Se- emenda tomou o nome de sub';t1- Dte dionositlvo tá '_.Arto no cn.

U ~ nador calado de caatro é que pedimos 'r.utlvo. ' ,.... UIOÇ ..
tiva. Chega mesmo o Regimento a. cll- a preferência para a votaçll.o do Pro- O Sr. Nestor. Duarte _ Apolat'lo, ,pltulo 'referente ia coin18sll-es-·e aos
zer que a .comissão que nll.o seja li jeto env1ado pelo benaàO, apesarue O Sr, _.ft '11 Satillo _ SUl)Sül';\I. Rua trabalhos e quer significar. ape·
indicada pal'l\oapresentar substitutIVO Oà f 1t _.- naa que nenhuma outra CO':lli&l~G
não pode !azê-lo.E, R me nio engano. t , u.as ·a aa compro\'ades e da al- LI\'oê aquellloll!OpOSiçlo que se. ('P,lle téCnica que seja ouvida'. s6bre 'd~te'r•

, 39' 6 o d I Inte teraçao gritante, apesar do vicio que ll. "'rlDe1p!'!1 e, pOr ° conaeguinte" no,o an. .' "a. nOSSa Le. rnllo, tem, porque ê88e, projeto 6 o malíl têrmOll do Reslmento, 16 pode parUr minada. urópoaiçll.o, que nlo aqttcls.
:e~t~rC~=t~ti~t.:;ifl~ ~~: a:~~; viciado, o ~als Indefensàvel de wdOl da. (1, ml88ll.o. (Apcajl!o) Além rilfili~, =té~~el'g~~~:r e:rt~e:trmo'ê~~i1e~:
f:lzêlo, Portanco.o nobre Deputa:l:l que são env adoa a esta Casa.. (Mutto 8r P:"eIIidente - e muito opo~tl\n:l' tê ci
José Joffily, apesar ,de Investido nl\ll bem; .multo l)em. palmas). mente me ,lOcorre ,o D€putado fluy compe n a - especifica, pod:l &?re·
al.tas e elevadas funr."ões. em qUI ac O SR. GODOI ,ILHA'. Sllntos ... ~elo Regimento também sentar ~ubstltutivo. Asalm, no caSO, " ... It t • t d se em aprêço, SOlntnt;(! a Comlas!lll .se
encontra, não. pode apre.sel8tar IUIlI- ' nko "lO lU.... U lVO a pro~e o. \) - "-uran~ftNar.lonal dentre t"'~a- o.
t1tuti,o. (Para encaminhar 11 liotaçdo) (Sem nado . -D ~.. U'l .. -
: Assim, SI'. Presidente, a emenda cio revisáo do orllclor) - Sr. Pi'eaidenLe. O Sr. Nestor Duarte - MUito bem. COmlM6espoderla ofereêer sUbstl.

Jl.OQre D~putaclo José Jofí.ily nâo e tenho-me até. aqui atltldo prudent.e- Perelto, meu no])re .colega., tutlvo ao projek> oriundo do Senac!o.
~l1iJstitutil:D, mas emendasul)stituttva, mente ,de JllU't!clpar cios debates, por- O SR. ERNANI SATIRO - POr Não o pOderia fallier a Ctnisslo de
No pl'oprlO avulEo _ e vem em1OC0l70 que minha. preaença algUlnlll vêzes na tocl08 IidseI motivos, Sr. Pre'3ldente, crnstltuiçte e Justiça: n~ o poitle.
c1aa millhas POUCllll luzes o nobre De. dil'eção dos trabalhos desta eaaa pc- é qUe' estamoe pedindo preferência r a faer a Com!lls~ de Finanças,

, putado Adauto Cardoso _ lê-se, qua.n. de'·ia. llrar-.e e. necesaàrill lsençAo.:1e plra a votaçll.o 10 projeto, pr.!ferên- maa sendo !Me direik> RSlel':ur~do ê.
, to zl. Emenda n,o 1: ..Emenda substi. âninlo para decidir questOea liU6é.1tado!o'l, cill. esta em relaçll.o " emenda subi>- Comissão Técnlellode compet.êncla es- ,
tutiva",. 'no plenário. Mas; como fui o autor.ta tltutin do Deputado José Jofllly,' peciflca ]liIra o .eatudo da m~térj&
, Logo. Sr. PreSidente, E! emenda do questâo-de-ordem levantacla por oca· MaS, ·Sr.Pre.siclente, para argumpn- nlo exclui, nlio poderia excluir o di·
nob"e Deputadf'.Josê Joffl1y não sc slãodeV.. Ex,~submeteràvotaçAo0ts:_ mesmo 'lllbencloque.a. medi. relto que,tmqualquer D€putado,de
enquadra no§ 3,0 do art, 154do ReJj,. peclldo de preferênclaformulaclo peLO da .contrárla o êllpoato em trê~ aI- ofel'fcer,. de sua parte. subst1tut:vo;
mento, que lUZ: eminente Lider do Bloco Parlamentar l1~s claros de ll08Fo'Reltim'''I1',C\. -:' ou seja, emenda. 8ub!;titut1va... :

"O sul;stltutlvo.de comissão tem àp, oposição, sinto-me no dever l1e te porventura se conaiderasse, wa o Sr. 04tlon Braga - Ahl Isto
pr~tar alguna elclareclmentos à Casa. em~nda como ,'lb8UtUt!vo, que a$l1- sim. .

, ~r~~,~rj:r~~,~ para a votação sabre Não tem razão o nobre Deputado teceria? Aconteceria simplesmente O SR. MARTINS RODRIGUES 
Fala' em subStItUtivo de Comissão SI'. Rui Santos, em que pese aSUol que 0

0
substituti\'o teria .pref~rêI1Ciil.· lO .abrangendo a· Integralldllde da

P
m'qu. es.o' pode havel' su....tltutlvo. de' autol'idade de exilnlo reglmentallstll, normalmente aa."o clt'clsll.o em con- proD.osIQíl.O, nos têrmos prescriws no..... quando diz que a emtnda oferecl\l14 . '3 elO art· 108 d R I

Comissão. Nfo pode haver sUbstltU- pelo SI'. Deputado José Jofflly e ou- trárlo do plenár!o que é. efetlvamJn- .' . ' o eg menlo, 0-
tb'o de Deputado' só de Coml5.sào ç trDiS, não é um subStitutivo. toe, o que estamos' jl:eit.eando. ~ral ainda define emenda substitu-

, da Comissão especifica, . _~" Re' to S P Id . P<lr conalguinte por tOdaa e&SIlS va, ab:angendo 11 totalldat1l",
D d' '" o glmen, r, res ente, que ra s iM~f••m..v'els incontest"vels E;sa dls.t1n"ão, que nAo tem ~'ln •
•-er De V. Ex. a e..te comentário, fel.' dá o conceito de emenda e de lubstj,- ,.............., ", I f ã Y ~ ..

to szm querer infringir outro al'tlgo do tutlvo, no § 3,° do Art. 106, ao dete!'- clarllll e cllteg6rlcaa, pleiteamos do 1 lcaç o nem, do ponto deVlst~ Jul'f.
Regimento, que não me pel'mlte co. minaI':' plenál'ltl da: Câmara uma medida re-, EllCO, nem do ;lonto de vista da Ih·
mental' :lS decil;ões de V. Ex,', Ma.\, "Éi!lenda substitutiva é a. pro- glmental, perfeitamente. cablv~' e que ~'ua;~m e do ver11áculo. entre e.\li~l'lda
5e o fiz rol pa~a que o plenário fl;:as~e poslçao apresentada como SUCI!- somente ao plenârlo cabe ,mar .lJIltt1!'·tivo de cuáter geral. a mll1-
esclal'ecicl,o quanto à pl'efe1'êneia iltJ, dâneg a outra que tomará o nOine Ma! o 'que se não pode dar, i' e i gendo &- Integralld~de de uma propo-
mim solicitada. ' de slIbstitutivo quando atingIr o extensão que eSSa emenda' substltll- SlQfto" e 8UbltifulJvo' não honl'a as

O disposltiv~ oue v~1 vigorar na vo' . pl'ojelo no seu conjunto". tiva nia tem reltimentalmente, t.l'Il,j-.('e,s da Câmara. se acaso f6r
hçéo é ,justamente o ~ 4,0. relativo'" Ol'a. 1;;1', Pl'esldente, a emenda cM- ,Nilo vou .antee{par-me em e~nl!llde- adn,\:tlca. Mas .11. verdade é q'Je essã
votaçiio de p~'ojeto sem' substltuti,J" mada. substitutiva, não é nem malll raçGes e argumenlDB a prop6Jlto dai c1lst.t;~ão só é lnvOC9da com Olá r3
];;.';te pl'ojeto não tem liu~tltutivo, e o nem menos do que o subStitutivo ore. conclusõea que a Maioria quer tirar para subverter os dlreltcB dos l'rpu
RegImento dlsr-Oe como p1'ocedel' a recido à proposição orll;lnárla do Se. dp~Sll confusão entre substltuUv) .e tba,d)~ e. a sobe~ln.Il'l C:a Casa, (l:1lâto
IlU~ votação, oomo o Regllllento mano ,nado da. República, emenda substitutIva, Mas QUlI',sque" ,,11I, muit/) ~e"1l).
da votar as e:nendas supressh'as, d,,- O Sr, Rui ,santos - permite V, Ele.' que sejam flS pretensOe,s nCIIse Eeli- O 81. PRESIDENTE'
pois as subst\tntivas, a seguir as modi- ul'l,:l~al'le? tido, out.res dlsp'l"ltivos l'eoitlmentals :
fica Uvas e, finalmente, a proposiçÍl~ • D U 1
P~incl" I ! i IO'entnd re~ue m I O'SD, f RESIDENTE _ Aten,:,"o', est"o ao nosso lado, para, que. a.lém o a !la avra ao nobl'e Deputado. oa

i
o ap'= ~ o ~ l'l elo '" ,a de .... esm.....ar "o + Co o lê Nestor Duarte

t'l por m.m e pOl' oUtl'OS companheiro. No encaminhamento de votacão, não "" ~~' "'~·l.e ngress, a mo ' ' ,
<le I;oancada, no ~ntldo de que seja sâo perml~ldos 'Ipal'te; • de se'oplsar tOda. 11 tradição' jJ Dl, A Mesa l'eCOl'da. à Casa que lá ~a.
votado opro,leto Inlcialmenle. O SR, GOD01 ILHA _ Sr. Presl- relt.o ·Pl'l'1ament.'lt bl'a.sUeilo, Jl~ se lou o. autor e podem fazel' usu 'da.

S:'. Presidente. não quero desceI ciente, não fOra o respeito que devemos tel'mlne também, neste pl'O,1etocl'i- palavra ainda quatro 51'S, Deputados.
~est:J. t:'ibltna, Bem lazer outro repal'O, tl'lbutarno cumprimento rigoroso ào minoso, rt\Bl;llndo'e queimando o R,'- ,pois SP tl'Elta de eneamlnhnmclIt? de
:Ern un1ade .nossas illtim9s IICSllÕCS. o R~:';lmento, eu teria 'a mpior satlsfaçào glmento dn Casd.que é aseg111'all~1l votação· da p1'Cfel'êncla elwlnda ã.
2)obl'e Deputado BUac Pinto leVlll1toLl eln conceder apartes aos nol:'re5 Depu- de nossas declsOea, (Muito bem; "1111I1- Mes!l.
:uma questão .de ordem das de ma,'.r tadoa nossos adversários. to bem.PalmaBl.· O 8R NE8TOR DUA T
1mpol'tá.ncia e de maior relev.ânn.li. SI'; PresIdente, esta emenda 'subiU- O S" MA"TI"'S RODRIGUES . R E:11~0 dlgo,para a tramiLal.âo dêste pru- tutiva foi a.dotada pela ComiSSão d~ n. n..' : (Para cnca"llinllar a votacao) (SC11l

'jeto. maa pa.'a, ... propl'iR 1·lda. dem') , Sel(UranCll Nacional. (Para encaminltar a 1)otaçdo - revis40 do oradOr) - 61'. ·Pj,'es!dente,
crltlCa, para os potleres que devenl Onlem.quando presidiR aoitl'aba- Sem revlsclo do orador) Sr. Presl- obedecerei. sem discussão, no que V.
tel'.eompostm'a, na elallol'nçao das leis, 1110S da Oasa, l'ecebl o pareceI' daCiuele ciente, os, nobres DeputadOG Rui 6al1- &'1,0 detel'minar ,- Quel'o porém, dize1'
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Sérgi" Magalhães - PTB.
Mrcas Gerais:

Badaró Júnior - PSD.,
Blas Fortes - PSD.
Celso Murta - PSD.
Clemente Medrado -PSO.
Es'êves Rodrigues - PR:'
F,ança Campos- PSD,
Grraldo Mascarenhas - PTB (31

de julho de 1956).
Guílherrníno de Oliveira - PSO.
Lsm,l Pillheil'o - PSD,
[acder Albergária - PSD.
Mário Palmérío - PTB.
Mauricio de Andrade - PSD
Mendes de Sousa - PTB.
Nogueira da Gama- PTB.
Nogueira de Rezende ~ PRo
Otacilio' Negrão - PSD.
Ovtdíc de Abreu -' PSD.
Plinio Ribeiro - PSD.
Starlinq Soares - PSD. -r

último de Carvalho c-, PSD,. :~
Llrícl Alvím - PSD.

São Paulo:
Abgunr Bastos o--, PTB,
Arnaldo Ccrdefra - PSI?

.Battst> Ramos - PTB.
Campos Verga! - PSP.
Ferreira Martins - PSP.,
Horúcio Lafer - PSD.
[osé Miraglia' - PSP.
[cão Abdalla - P5D,
Leonardo' Barblert - PSP.
Leõnídas Cardoso - PTB.

'Moda Lcllo - PSP.
Mário Eugênio - PSD,
Monteiro de Barros -. P5P.
Pacheco Chaves - PSO.
Plácido Rocha - ,PSP, '
Oru: Monteiro - PTB, (13 de

setembro de 19;6),
Salles Filho '- PSD.
Yukishíque 'Tamura - P5D.

Goiás:
Benedito Va; - P5D.
Fonseca e Silva - PSD.
[oão d'Abreu - PSP,
Nicanor Silva - P5P. '
Taciano-de Melo ..:. P3P. ,

, MaIo G,'OSSO: ,

Mendes Goncalves - PSD.
Philadelpho Garcia .,-.. PSD.
Wilson Fadul - PTB.

Par..ná:. ,
Antônio Bobi - PTB.
Benjamim Mourão - PSO.
Chalband Bíscnia - P5D.
Fírmrm Nctó - PSD.
Humberto Mohnaro - PTB
Lui: Tourinho'- PSP.
Olivdra Franco - PSD.,
Rocha Lonres - PRo

Santa Catarina:
Atilio Fcntana - PSD.
Elias Adaime - PTB,
[oaquirn Ramos .: PSD.

Rio 'Grande do Sul:
Clóvis Pestana - PSD,
Groac; de Olivcira- ·PTb
Daniel Faraco .;... PSD,
Fernando Fcrrarl ...:.. PTB
Flõres da Cunha - '
Gado" Ilha'::' P5D,

'Humb,rto Gohbi -PTB.,
Joaquim Duvnl - PSD.,
[cão de Paula.
tino Braun - PTB.
Nestor [cst - PSD,
Nestor Pc-elra ~ PRF
Silvio Sanscn - PTB.
Uniri... Machado - PTB.
Vitor Issl{'r- PTB. '
Tarso Du\Xa - PSD.
Bavard de Lima - PSr.

Acre:
José Glliomard ..,; PSTJ.
Osce- 'Passos - PTB.

Rondõnta:
Joaquim' Rondon - PSP.

Rio Branco:
Fcli~~ Valc!s - PTN.

Votal'lio N"O os SenhOl'lll

(2,0 Secl'etálo), procede
nOl!1lnal•

O SR. PRESIDENTE::,
Responde:'am i\ chamada nem'na! e

vot'11'nm, 168 srs, Deputados sendo 7
sim e 161 não , '

Estárcjcltaclo o reqlicl'imento,
Vetaram ,SIM oa Senhores

Deputados:
Amn:onns:

, Anlônlo Maia

Logo após anunciar o resultado da
votação, atenderei a V• Ex,".,

O SR. SEGt\DAS VIANA:
Mas desejo rOl'mular questão de 01'·

dem antes de ser anunciado o resul
tado.

O SR. PRESIDENTE:

Os 81's.,que nprovllm a pref~I'l!ncla

do pI'o,jeto sem o sub.~t·tut'vo Ilueil'am
fiem' como estão. <Pausa).

ReJeitado.,



.....

o sn. ALBERTO TORRES:

U ::lI(. ALBERTO TORRES:

. Deputados:
Pernambuco.

Arrud~ Càrnara - PD(;:,
Sel'gljJl:': .

A,manJo l~ollell1berg - PRo
Mina' Gerais:

Di:;l!!1t:'~ Carvalln, -- PRo

P;Ii'al)~'l:

P"'·:I:~.!I Tnvarcs - PRo

O~'~~U!lm'~~Q' ..29", _O!~R.lexl1_~c2!2~E§!e~a~;" (~9!tlht Julh,q,;,d~~_~?_~sL
'-';~.; - ,. .,~.. _ - ..•. -;.::. ,~ .. :;. .. "'.I,~"~""" ..~ .lo _ ~:.. ~ ,- _ .• -__ _'.-.- ._ , :• .. . ...~_J ~ .-r_ ~.•__~__., -" •., ~~:; " ~.;· .;; S·;:, · ·.· : ~.-"of-, _ . •. _., • "r,. ~_ .•. , _,.,_~ •.,_ '

. . P"I'" o iplcuário . Se a proposição OSR: PRESIDENT~: 'jde ser. O Relator entendeu por li:ita
lá tlver' parecer - C é o caso - T - 1 S P d r II Icrma o projeto vindo do Senado. Se
da Con.issõo competente para opí- - em a pa avra o r. ra o vc y. entendeu por essa forma. êle coincide

nar sobre o seu mérito, somente O SR, PR.ADO KELLY: . ' . 'I totalmente com a,c.menda substitutiva •..
ao plclürio cumpre deliberar>. . . _ ) . Logo, indago a V. E~a.: que é que

V ..Excíu. ont.nn, Senhor 'Presidente. (P:Jr<' cncaminlier a "01"("0 .. Semi esta emenda está substituindo, se ela
deixou" questão, pcrnuta-rnc que diga, ro,"""o do orador) - S:. ,Presidente. Ié nada mais nada menos do que are.

'('(',",olvida em têrmos realmente ViHJOS. acrcdltc V, Ex.".. e ereta., ~ marona. I.dação corrigida c. posta em vemaculo
1.l111;J V\:: q.~'~, ao abordü-Ia.: declarou que não tenho nenhum proposrto de per .. !do projeto ·anómnbmclltc escrito c re
'lUC oportunamente submeteria o rc- turbar La votação da emenda. mas Imetido pelo autógrafo provemente do
qucrimcnto ao plcnár.o , quero levantar perante VO'!§;1 Exce- i Senado'! Se' não .há mudança de qual.'

Sr. t)r;sidct;,c, peço a palavra pela Orei, ·tratalldo-se de pedido rcqimcn- lcncia, confiando no SClI csL'irilO de que,' llat~l'eza ical ccma .um decalque.
1:11. formulado nosrtérmos do R.o~'mcll- justiça uma questão de releváncía : pc- na EIll~l1 a ca. ado de Castro. que é a.

"rJ"l1l. tá. pelo autor da emenda. para que los cE~itos que possa ter, no tocante verdadelr,: considerada pela Câmara AI.
O SR. PRESIDENTE: ela sei" retirada, e evidente _ e cu às demais, porventura condentes. com ta, n~s. .n'IO es~amos diante de emenda

D d não larla . insistir sôbrc li matéria - a emenda súbstltutlva que se vai votar. substitutíva , E mera emenda dcreda...
Tem a pal,,'!:W o nobre cputa o.' . V· E cão Compreendo qu o d dque n oportunidade ';"t<l, isto é, quan- Proponho-me demonstrai: a ossa . x- ,. > e. c mo emen a e

do ,-Ia inda não foi submetida a votação, cclêncía, no mais breve prazo de tem- ~e~ação, se. vote nesta fase. porque é a
E' claro. a que desejo é que minha po que a emenda que se vai votar não unica maneIra. de a Câmara mandar ao

'P,'U"" tlllla .quc.sr,jo de 'orden.l) - " d Senado o meic de corrigi'r o abuso lá
\ y _~mellda não seja votada, é substituliva;cssa. emcn a é mera- ..

Scnilur Prcsidcutc. com " tolcrúncia R d" I. n . I.... vertflcadc,
ou ;1 .molcráncia da maioria. cumpri- E' um d.rcito que o cqimcnto nl~ mente re acionar. _ 111. outras. pa av~as. a SR. PRESIDENTE ....;.A Me~

. P i concede, o menor dos díríetos que pode deu-se uma rcdacão dtverse ao .prole.to .<a· '"ri ermlssão ' ara int "IP"""ns nosso dever Jtc o hrn . rc e- D d C d ... ."" pcc... pe po erromper o
. I I ter um cputa fl nesta asa: iriqir-se vindo do Sena.do., m_as,. c.'m. substância, nobre orado r por alquns ..... stantcs e . um'•.r\i."d sera que os nobres co egds tcn Iam a QHm.rá. e pedir que emenda de sua d t ld nuc Quem u <U •

pac.êucia c obedeçam a. regras d~ luta autoria. seja retirada, . eme.~ ,a e prole. ~.:ao • e os,.. vez que o nobre Deputado João Ma.
parlaruentar. . porque .estamos decldidos A meu ver. a oportunidade para que .o dI.: A Comissão ,de Constituição e chado requereu proroqaçãe da presente
a não coder,' .. '. V. Sx." dellbel'e, nos têrlllQS do Ar- JustIça. sessão. pOl' duas··boras. Nos têrmos re.

Minhó quest~o-de'ordem, Senhor Pre· Itil!Os9 sóbre o meu pedido•. é. agora, .N~ parecer sóbr~ o projeto a Co- gimentais .. Art. 67. § 1', estando a ma;
sidente.•, tunda no Art. li9 do Rc. antes da votarúo, selll o qu.e nenhum ml~sao de ~stltU1Ção e Justiça deu téria em regime. de urgência. ddiro iI
g:mcllto, D~i~ei sóbre a mesa. req~'" sentido -tcria o p·edic1o. a IOterE!etaçao que se consubstanciou referida a' prorrogação. .
l'lmento t;-0 senéldo dc que. ct.n:prlda Pilrece-m, que V" E~cia,com a cor. na emctlda do eminente Iider JO!lê Jof. Continua com a palavra o nobre Depu.
° diSpositIVO regimentil!. d vota,ao do reç"o com que felizmente costuma pre- fily, tado Prado Kelly. ,
·u~;stttutivo dos nol:lres 51'S. Depu-. • I' h- c1 I Di- aquc"le o·rg~ó,. na pago 5 do O SR PRADO KELLY S P
~ d~ I J fll l' Madndo por sidlr os nossos traballos. a ·e lu gar - -. . . - r. re·
Ita,." ~s _~escdeOsIU)b·ste.ituotal'VoO. da cê.mara a Gue a. minha. questão n.ão é absol.uta- itvulso: , ,~(dente. teri.a g6sto que V. EXà, viesse

~". • ..A inaUv.idade. compulsória dos alnd:. a consideul' as. aleg;;:"óes que.' pro'J'to do 8-·_nado, se'la-feito separada.- lil'ente lmpertlnente.1'!em I.noportuna. um." '1 f d •
, t t d 9 u m militares é Instituíd,a para regua. estou m:en o entendendo·as como ques.

mente. por artigos, ein correspo.ldênda v.e: il
d
ue sed. r? a e asdse urar 01 I' ·ri:ar 'iI situação daqu'e1es que, pela tão-de-ordem . Propositadamente as estou

. t nd do O substi- nllno os Ireltos que ·,vem ser con- . d d
<:onl o prOl' o ~me. a : ." cedidos acs SenhoNs Representantes. idack. ou por outros motivos. não pro uzin o no encaminhamento da vó.
tuClvo conten: d~lS dlSp~stlvos: Esp~ro(Mllllo'b~m). devem permancer no serviço ativo tação, a fim de evitar a suspeita de
que V. EXCla,. de OfICIO, apltcando o etc." qUe quel'o protelar a matéria. Queira.
que manda o art. 149, delira o pedido O SR. PRESIDENTE - Resolven· No parecer da Comissão de Cons- V. E~a. considera·las. i1 lu: do voto
ou, eotilo, submeta ao voto da Casa o do aquestão - de - ordem forlJ1ula- .tilllição· e 'Justiça como é longo o pa_. do Rda~or•. o funda,mento do parecer

. requerimento. d~· minha autoria, apre- da pelo' nobre Deputado Luiz Viana. recer. não 'vou lê.lo porque rillo dls;' ,da Comissão. de Justiça antes da apre.
- sentado à Mesa,' a Mesa reitera 11 qecisão ontem t,:,mada, 'poah~ de iempo.me~o porqu.e. Vossa .s~ntação de qualquer' emendá de plená.
- • Estã a questão de ordem que sus- Evidentemente pará retirar emenda E~celência, Sr._ Presl.cielle, .poderá..exa- dr1eOu'. De modo que o plenário compreen.

-:ito. (Muito bem), ' ou proposição' dé'i\ia autoria, 'd~Yerá miná.lo -dá-se BC? prlljcto, tal como o .proleto do ~enado tal co~o O in.
O SR, PRESIDENTE - Coaforme o .Deputado Ja:ê-Io no ·momeoto' regi- veio redigido do Senado. aillteligên- terpredtou

d
a. ComIssão de Justiça. mas

.• det'~rmina o Regimento, o substiíulivo mental hábil. ao ser anunciada a-vota- . I t d' e d B ta o mo o e. Interpretá_lo da parte da Co.
oferecido ao projeto serâ votado dés- çãoda. 'emenda, este é ornamento em Cla ta como censa a em n a. ~s missão de- Justiça écoinciclente com' a
tacadan.ente, quanto ao, artigos L" e que' o Deputado· poderá exercer seu comparar. tlm,e'!utro. texto.s., • e.menda ~ubstitutiva'-Logo, não há emen-
t::. dôl~ constantes. direito. . _. P p;;Oo]eto

li
do Sdellildo dlZl~, I da: ..substitutiviI, O que estamos vo-

O SR LUíS VIA" A -.mlte ~ permanenc éI; na tando é o prol'eto com a su I t li" I
. .. : Não está' em votação. qualqu'~ emE'::1-. ativa e consequent.e translerencla. autêntica. a 11 e enc a

- Senhor· Presidente. p~çoa palavra da de.aut,:!rla do 'nobre·Deputado. Luiz, de qualquer olicial' general das Se não é emenda substitutiva _ not
d

d " Viana. ou de· qualqlle.r Sr ,.Deputado. Fô A d para a -serva re V E ~
para "ma questão. e oruelU. mas o subst:tutivo.' Nessas condiriies ~ças rma as, _' ~~. .. •. " .. xa, as consequências regimentai$

O SR. PRESIDENTE: ' muneradapoderl1 ser adIado... -:- nao haverá emendàspl'ejáudlcadas
a Mesa, ·na .oportunidade regimental, O texto não, estáredígi~o em' .têrmos pela, aprovaçqO do substitutivo. E' para

- A Mesa.. no.'desejo e~c~upuloso d.e atenderá o 'requerimentoformullldJ gramaticais. &, (l'pe.nsamenl'o ,do..,Se- ·flrmar ê••te. ponto antes. da votação da'
. pelo nobre Deputa<!o L.ulz· Vlalla. d f d I' , b - d d Ihcumprir o Regim~nto. como t<m ·.vi- n .. o ôsse o . e que o Im.te tam em emen a. para ar~ e o sentido com' que

·dénciaâo. leva. ao' conheCimento do. O SR. LUIZ VIANNA......;. Agradeço' ·era. adj;rdo. o verbo, ~taria. no ,plural: vamos votá-la. 'I!jue me.,animeia-fa%~·
.nobh.'s· Deputados que. nos têrmos .do a V. Ex.··.,. e .dedu:o - porque se ..poderão ser .. adiado&", embOra' prOpria- estas côilliderações., na éerteza. dequé
artigo 83. § 2.°. no 1Í1C,mento de votaçãa. trata de deí:"orrência -natural. da ex- mente limite não Se adie.. V. Ex.a dt81'á sua atenção neste assun.
ou .quando se .discutir e votar. redação posição feita por V,?ssa Excelência - Dando, ,porém. inteligência a êsse to, quando às lI1terior~s questões-de.or.
Imal. a- palavra para. formular. qt>'stão que a propósiçãoque yaiscr votada texto, .entendeu a COmissã,? de Justiça dem, que .possam ser formulalas. (Muito
de' ordem só, poderá ser concedida, wna não .prejudica a minha emenda, quer que o que êle queria ·dizer•.~ tal· como bem; mtll/o bem, Palmas)
ve:ao Relator. e um" vez 'a outro. di:er não eiivolve a ela nem a qual· veio do Senitdo. era que a traObfer&.n- OSR.ERNAN[ SÁTIRO:
Deputado. . '.. quer' emenda com parecer favorável. .. cia de qualquer oficiai generaJ das Por: . Sr. P , -.. '.

Só 'poderá formular questão de or- a SR. PRESIDENTE - Adeclsão ças Armadas para a reserva podera .. - residente. p(!Ço a palavlll.
dem pol'tan~ - e já. estamos em la~e da Mesa se cirCUnscreve ao· momento ser adiada até o limite a permanência C, SR. PI'(EC:HDENT~:
d" votação, n'~s .termos regimentais. regimental hilbilpara o'I?eputado,. au- na ativa. "_:n, r .
-um Senhol'Deputado, torda emenda. retirá-Ia, E' esta a intelig~ncia dada pela Co- pal...vrao no.bre' D~putJld{).

Dou a,palavl':l.ao Senhor Deputado O SR. LUIZ VIANNA - Grato a mi~são de Justiça "O -se .iniciar adl.~ "Sr.. ERNANI SÁTIRO:
Lqi: Viana,. . V • Ex.' • cussão do projeto do Senado. (Para .. encaminhar a votação. _ .

O SR LUIS VIANA' O SR PRESIDENTE O Sr. Oliveira Brito - Não deseja. 'Sem revlsdo. do orador) - Sr" Pre-
. • '.: va interromper V. ,Exa,. Inclusi~e por· sidente. V, Ex." deu ao Al'.t. 83 tio

- (Par.~ lima questJo de .. ordem) -m votação ó art. La•• do SUo que o- Regimento não permite, Inas. "já Roegllnen~ u~l1a interpretação que•
.. '~Sem rcv,sao do orador) - ·Senhor bstitutivo adotado pela Comissão de que V • Exa. fala em p"recer da Co- data vema. ·nao me parece aceltli.vel,
"Presidente. ti\'~ ontem oportunidad,: de .Segurança Naciooal. . missão de Justi~" e. como cstou certo porque BOmOl! forçados. nós Depu

'entregar a Mesa requerimento para. Art. .1." Acrescente-se ao art. 14 de que V. Exa, laborando numequlv...;. tados, a rios. pl'evalecel' da oj)Ortunl-
noS- t~rmos do .Art. 89. a retirare~· d" .Lei n.a 2.370. de 9 de dezembro de co;·o fa: de boa fé, queria pedi,: a dade do ellcamlnhamento da votação.
da d~ minha autoria, que tem 'parCC'l!r 195-í.} o Seguinte: _ atenção de V. Exa; para o parecer da que é amplo, pll.l·aSU/icil.ar questões
fa\'orável da ComiSsão de Segtlrança "Parágrafo único. A transferência Comissão. V. Exa. está léndo tôpicl's que arigol'deveriam ser l:csolvida.$
Nacional. .. de qualqlier oficial-general das· 'Põr- do parecer do 'Relator, e não do lia- pe~~or~e~. 8' S P ld .

O 'Art. 89 parece·me. embora nada A re~er da Comlss'o de Justi.-a. qU,e ~e' .e ..r, ••. r. res ente. quan·ças rmadas para a reserva relllune· , .. ~ do Illnlta, no seu ~ 2.". o nÚlllero
entznda de Regimento, é de clareza me- 1'ada poderá ser adiada atê o limite circunscreve· apenas do. Relator. c, não' de 'oradol'es -que podem suscitai' qUea~
rtdiana. uma ve: que declara o se· de permanência na ativ~ quando, a do pàl'ecel' da Comissão de Jlllltiãa. tões 'deOl'dem,l'et,ere-se, como é Ine.
guio te; . .. critério do Presidente da República. fõ'r que se el1'cunscl'eve apenas &- opinar qtlivQOO pelo texto, ao instante da

>tA retirada de qualquer "ropo- necftllsá.rla a continuação dos ~eus ser- favorà.velmentc. à. constltucionalldade vota.ção. Mas. a votação ainda' não
Sl·''',-IO. em qu-tquer fase dos. ... • f e juridlcidade da Pl'oposlçã,o. se está 'l'ealizando, .pornu~ ent"A e''''

• A v.iros.- O adiamento sera dto por O SR p',nADa KELLY E~a " " .~~...
• \1 andam~nto.sel'lÍ requerida pelo ' . 4' •• - e a flise. anterlol' meclela o en~aml-

,,'utor - sou o autor da emenda decreto e não prejudicará a vaga que tamente. Estou lendo C> parecer do Ré- nhnmel,lto. . O encamInhamento é
__ ao ).',·sld '"te da Câmara dos de!Wla' transferência deveria decqrrer" Intor. à página 5: no qual se encontra preparação à votação'. Por conse
Úepl1l~dos •. ,""c. obt.idasa·"es.peito.· Art. 2,' Esta lei entrará em vigOr uma conclusão, à guisa de parecer d" Il:Uillte. ncstil fase, poderiam aer

• ln!orml.l.v ,o "~c~ssll.rla.$. dele- nit data da sua publicaçãO. revogadas Comissão. Ma$ a fundàlnentação do formuladaa, data venia. tõ'daa .!loS
r!!'á. ou nj,v, o pe,.l:cl'o. com t'ecur~~ ar dlsposi.çõesem contrário.. p,uecer é do Relator; nem podia dclx'l!' qu~tões de ol·item aclnen.tell à ma-
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téria, pl'inclpalmente quando muitllll ..Anuncitlda uma votaçio, pc- neste momentô, em condlçõel de Ilea !;ue souberam, dentro desta Ca..,
dessas que.stões de ordem resurtam- derá o Deputaelo, salvo dlsposl- profunda debilidade orgll.nlca, defender as Ill'erroll'atlvas com.unsqq
de decísões anuneíadas jlOl' V, Ex." ção regimental em eontráríc, en- Há., entretanto, para meu ponto são vossas e que são 1l<lssas, (PaZ-
no pr6prlo instante, caminhá-la, ainda que se trate de vista, um aspecto ~avorável a mas),

Assím, SI', Presidente, como não de matéria não sujeita à. dls- ser consíderado, e qUE, para. con-. O sr, José JolfiZII - Sobretudo
tenho meios para contrariar es de- cussão, ou que esteja em regíme clulr no prazo do Regimento deli. heróícas. '
cíeões que, de plano, V, Ex,' pro- de urgência," " ;;:Irel nestes têrmcs: (luanto' mala O 6R, !>FONSO ARINOS - A
rere, em questões de ordem, tenho Não existe limitação para o nú- nitldos se revelarem, na sua gra- Malol'la direl:_ Cuidado! À Malori.
uma reclamação a fazel' .. MEsa, a mero de Deputados, em relação a vldade, Cio males que vêm solapando direi: Precauçao!
propósito de vános pedidos para que êsse eneamtnhamento. Existe, sim, li. saúde desta nação tanto mais .' A Maioria lembrarei que. leis. c1ê~te
'algumas das emendas apresentadas urna Iímítação, prevista no capitulo haverá a esperança da que afinal jaez, que atitudes desta slgniflcaçao,
sejam votadas de preferência ao dai' urgências, para os oradores que 'reconheçamctl todos a necessidade que diretrizes com éstes objetivos se
SUbstitutivo' a cuja votação V, Ex,· tem de fala.l' na diScUSsáo da mate- Imperiosa não de Inocular-lhe no transformam fàcilmente de pequenos
quer proceder, 'Porque, SI', Presi- na ls casos pessoais, de lIIllI~n1flcantes pol\.
dente, estamos falando para uma. Todos estamos lembrados das de-' organ mo com a. i.luSão de que se- tos em que se deseja. aparentemente
Câmm'a esclarecida e para um Pre· cisões claros e consecutívas da Mesa, jnm t6nlcas substúncías deprímen- premiar dedicações, honrar persona..
sldente que é jUl'lsta, sutíclentemen- quando da votação dos ímpedímen- tes, desalentadoras, depressivas, co- I1dades, satisfazer ambições, pagar ser..
te habituado 11 exegese das leis e a tos e das leis de estado de sítio, mo ,I! preclsament~ o caso desta lei, Viços, que, muitas vêzes, um case
quem não são estranhas, por con- Naqueles casos, a limitação de ora- porem, ao contrérío, de acudi-la dêstes pode, na caixa de ressonânCIa.
seguínte, tôdas aquelas sutilezas da dores resultava da natureza dos pró- c~m a medicI~la her61ca que se ím- que é esta sala,e na sua repercussão
hermenêutica, que é a ciência da ín- príos projetes apresentados, que poel - (MUlto bem; muito bem. na senslbHldade do povo, converter
terpretação das leis. eram, forçcrcmentc, quo eram, ne- Palmas, O orador é C'l:111primenta- se,de fato, num grave caso nacío ..

SI', Presidente, quando Se diz que cessàriamente, pela sua P:'6':1':a C8n- do). nal, que vem desvendar não apenas
um substitutlvo ou Uma emenda dição, propOSições que deviam' ser I O SR, AFONSO ARINOS' aquilo que está em discussão corn-o
substítutrva; ou que nome se queira vetadas sob reg'.m,a de 1l:'6~nc:a. 'andamento do projeto, mas tudo aq!.t<.:,
dar, tem preferência só1:l~e o projete E o Deputado Gustavo Capanema, (Par,a, encaminhar a votação) _ SI', lo que é subjacente, tUdo aquilo que
principal, ou sôbre as díversnsemen- sustentou, contraditando uma ques- Presidente, ao chegarmos ao fim, que não vem à tona mas que se exprime
das apresentadas, ° que se' sustenta tão de ordem do mesmo orador que se aproxrma, desta batalha purlarncn- e que serve na mente, no coração
é Que essa é a norma geral, é que ora ocupa a trlbuna"que. no, (,u:ros tal', desejo, falando na qualidade de' de cada um _dos fllhos desta terra.
êsse é o principio comum: mas éste casos, isto é, quando' se tI'O tosse líder de Uma das correntes pal'tidá-I A Oposol9ao .direl: Bravol
princípio pode, realmente, ser mo- daquela urgência votada pelo' Ple- das qU~,,~q~1 se entretiveram na pe- A oposi,9ao direi: Agradecld~i ..
dlfioodo por decisão do plenárío. :E: n~rlo, evídenternente era .o rna.s am- leja, dl1.~h aos meus companhel1'os, A MaloIl.a eu dil'ele replto: cul
direito dos Deputoldos, é di~elto in- pIo. possível o direito, de encamí- e RiJS demais ,c~mponcrltes da ban- idado! UI!ILttO bem; muito bem. PaZ
contestável dos Deputados, peeUr, em nuamente. Mesmo' assim, SI', PI'esl- ,;~da d~ oscs.cao o meu brudc de Imas) ,
cada caso, o pronunciamento dêste dente, naquel•• proJetos por sua ' ~b~~c'r;;cnt~ e de, aplauso, O SR, PRESIDENTE:
plenário para as preferências solícl« prÓJll'ia natureza urgentes, -eêrca de , ,o mans, humilde, o mais obs- ,
tadas. '10 Deputados ao longo da .noíte en- ~~~o aos ll'lte~lnl1tcs dessa Iusída le-I Tem a paíavra o nobre Dcputado
. O Regimento, no seu Al't, '103, § 11, caminharam aqui a votação da pro- ~~'tffir', Arruda Câmara...:. Nâo apoía-] Adauto Lúcio Cardoso,

diz precisamente -'e já desde on- posição princlpal. E' para todos és- do1 , O SR, ADAUTO CARDO 50:
tem à noite V, Ex.n vem obedecendo seaproblemas que peÇo a atençãod'c, '
li êsse clisposltivo - que os requerl- V. Ex,' pOI'que estamos cel'tosde O SR, AFONSO ARINOS - ... Sr, Presidente, V, Ex.' me perml..
mentos sujeitos ao.s plenário devem (lue V,' Ex," não compl'ometerá a c.abe-l:le, b=m e cUmpI'e-me expI'imir: tll'ia ceder a vez ,ao D-eputado Milton
sel', isoladamente, um. a um depoLs autol'idade do seu cargo, não com. Cle. pUbl~CO. ~ llU?UlSO impe:uoso ':1,): C~n:p()s, sem pre)uiz,o de minha lIIll-
~~osd~l~~ta:~caminhamento, . subme- prometerá a s.ua Situação ..de jurista., m~~ ,agla~EClm..e.~,.o, e da "m.nna aa'l CI'IÇ~q ? '

No ooso atual, o pedido de pl'efe- não comprcmeterã. o seu i'róprio pas- !1~{"Çlli PcilO ma~llíflCO eS._Ctl'ICU10 que ,
~êncla est', ampal'ado, p','enl--mente, sador8sn-ando o Reglmemo para "ue 11 dlllu

•
s e umlo[l Semana vem,olel'e· O SR, PRBSIDENTE:

... u_ co., .' '. cen o es.e pug. de I'emtentes com-
pelo Inciso XI do Art, 103, Há vá- se vote a toque-d.e-clllxa um projeto batent.s, na l'evelução dis~o f<Ue po- \ _
rios pedidos de preferência nesse contl'a CJ.$. J(,gitlmos Intel'ésses da del'la SI:I' uma fantasia ou um fan. Pois nuo, ct
sentido, Não se trata mais dessa r:açáo.(Multo bent, P!lZnt~s), tl1.'lma c;le Casa de l'eprEsentantEs do, Tem aa~al~svra o n~bre Deputa o
preferência qUe pretendemos em fa- O SR, OTAVlOMANGABEIRA: povo, disto que se poderia tl'ansror_IMllten Cp.
vor ,da Pl'oposição principal, contra,. mar numa S.l:';:apur:J. ou num MUl1l-1 O -SR, MILTON CAMPOS:
o SUbStitutivo: mas contra. llsse suba- (Para encaminhar a 'Votação) -I que, mas que mostrou ser, de fato _:
tltutlvode várIaS out~as emendas que (sel1l" reVisão do... orador) -"(Movi- umB .autêntlca fortalezl!o das rcivlll- (Pa!mas) - (para, ~nca"llnll,ar~'
forem eldotadas, " mento de atençao) _ (Palmas) .... 1 dlcllÇOZS, populare. uma T1'6i" que rvo.açao) - (Sem reVISUO ao oradr:n,

/lInda que .se argUmente, forçando sr, Presidente, duas palavras ape-! defende atê o rimos muros indeSll'U- '1- 051',. Presldel}te e Sl'S. Deputad~s.
1nterpI'etação que o Regimento não nas dentro' dos cinco lilllnutos, de I tlvels das suas garantias e da sU'. nas rápidas palanas que v~nl'lo Pl.O
autoriza, qUe Se, trate de um substl. que' fala.0 Regimento E' apenas I dignidade, i ~;:rll', solidariZO-IDe explICitamente
tutivo e não de uma emenda subStl- 61'S, Deputados, para ;cgJ.stral' um~ I BI'avos aos companheil'os que aqui c9~ os meus no~res col~gas da Opa..
tutlva, ainda assim, o Art. 154, ! 4,·, atitude I' lidlU'am, pOl'que, mio .01 SenlllJ o ".'j..:..çaoe com aque.cs ouUos (lue estdâio,
<Ietennlna : • ' tlmulo mesmo da luta não foi senão neste moment'!" no. mesmo rumo, ..

, "Na votaçl1<l de projetos sem Acompanhei silencioso, como viu a Improvimçiio mesmó da batalha 01 1ante da questaO' cujO debate se vaio
subStitutivo serão votadas Inl- a Câmara - num. silêncio em que IfOrça (lue aqui nos congl'egou e I'eu-, findar, '
clalmente as emenc.2s supresSi- havlD, devo confessá-lo, menos 'de nlu, As tal'elaa se di$'.I'lbuil'am na- Acredito que poderemos tirar dêste
VliS, depois as substitutivas, a Indignação que de tristeza - os de-' turalmente, Os trabalhos se organl- epiSódio a Cle.\jp~itO de al"uns llspétoa
seguir' as modificativas, depois a bates sObre o proJeto ora submetido ,zaram concater.oadamente, m~s expon-! melancÓlicos que éle of~rece, ainda.
proposição principal e, flnal- ao !l0sso voto. . " taneame~te. Os postos se disputaram uma llção Cie ot..ln..smo, e que con
mente, as aditivas, Esta o~dem Sao conhecidas na apreensões que no, corre! dos clebates e, na suce~sao siste. na clemvllst:-o<:ão de que há uma.
será respeitada sempre qUe as venho manifestando de certo tem- das sessoes, Foi,. d~ fato, a capacl- posição necessúr,,, ·na vida da Repú ..
emendas tenI1l1m sido apresenta- po a esta parte, 'quanto ao Pala d,ade de Improvlsaçl.\o, de organlzaçao bllca, Bem a qual e~'~a não pode cUlll
das aollUbatítutivQ, que,seja con- e ao Regime. log~ca, a capllcl~ade de al'regunen- prlr seu dest!no~ - é a l'esls~ência.
aiderado proposição principal." Não llcr.edlto. SI', Presidente; que taçao da OjJoslç:l.o parlamentar qu~ democrática, que hã. de estar presente

Sr, PI'esldente, apresentamos tOdas' a situação domlnante,polítlca e mi~ se manifestou nes~e mome~to e que no civismo dos brasileiros e, so))retu..
as emendas em tem,pc útil, A Maio- lltar sugerisse a proposiçllodiante aqUI velo demonstlar aos cetlcos, nos do no e.splrlto dOb representantes do
ria. transfol'mou umr simples 'emen. da 'qual nos achamos, e Inostr.asse titUbeante:::,. noS' vacilantes, aos des-, PO\iO, pal'a que, tOC:a vez que se traga.
da; substilutiva numa proposição 'tamanho empenho por vê-Ia' eon_crentes, 80S d~anlmDdos, aos tíml- ao debate do Parlamento ou da OPI..
pl'inclpal; deu 11 eS&l emenda cará. vertida em lei 8e um motiva de dos, aoscovaldes i que, neste País" nlão 'pública me~:ida de relevância
tel' de substitutivo, passando ela a lt 1 â i t t" pal'l~ passarmos ac lnll da Constitui-I e que mel'eÇa efetivamente a impus
constituir, por conseguinte,. o princl- m~ a re ev nc a 11 nn o a nao com- çâo,muitn! são, as dificuldades, InU-! nação dos bons cldadãoB, encontre el.

1 d '·d ã p.eIsse, mel'ávels sao as :-esi.stncia, duras, te- a oposição empe"had.a daC',ueles que
:~rio/ ~~s~oe~~~I1~oS':ueOSoa~: A verdade Incfuscável,' a conheci. nazes) ferozes sao as vontades de desejam ~I'Vir com Sinceridade a sell
glmento dls,pãe é qUe as emendas da verdade, aquela que pll8Sará, por reagli'!. ,Ipaís, expondo, convictlln'll:l'lte,.as ra-

j t da d stabel Id ISso mesmo, 11 ser a verdade hIS- Aos 1IllIlWl companhell'os, por' con- zões do seu convenclm~nto, No casll
sc ali} veda

l
S lntf 01' em e oEC.lna t6l'lca .. nãohlí pOl' que não, sei' dita: seqüência, gl'ato, agradecido, bravos I vcrtente, o que pl'etlvam-:nte lamentet'

'~~a~e spos vo que aoobo de - é que se consicl.era lmpI'eselndlvel 11 Aos 51'S. Deputados, meus honra·, é que se teMa ferido batalha tão dur.
VEle n· SI' PI'eslderite t bé' continuação do Genel'al Comllndan· dos, meus prezados COlegas da :Mala- para assunto cUJos secl'edos, talvez DOC.i dJ" oh d 't am. m te da' Zona Militar pe ~te no co.. ria; tenho também que me dirigir, escapém, ' ~ ,

~a. 11 ~se ~ re oS e:s aques, OB mando que vem exercendo, , . desta vez pal'a 1azer-lhea urna advel'-Lembro-me, nelltahora. de ~ato J'
i~~~~ro~áb~fst:qU;~r al~;o e~~~~:()Se~ Ora, Sr. Pre$1dente: seja onde f6r, têt;la: Jtao vatn ~~to," não há ~ remoto, ocorric!o nesta nlesma· Cà..
:pronunclamente: de V Ex, porque no Cl>paço:seja quando forino tem- m 1 ne humA c naçaomagist~I'lal mlUll. Um gl'allée conterrâneo, meu.
inc àvelmente s6 ~del'ein~s com po; sim, Bra. :Deputados" &eja onde, nemnen uma preocupação dogmA- que honrou a Cadell'll que Vo~a Ex
'Per1elta con~lcção, cEm completo eo- ou quando' fOr que ae diga que hou- tlco.id~u~ se~ IdÍ~abldoa, i~uãndnda' eelênela, 61', P:csidente, agora Ilustra
nlleclmento .de causa sabe nossa ve um dado momento da vida dêste e r cUa, . 1101' a e . pos ç o, 50- - Culos Pelxo.o - num de seus ta"
posição sõbl'e a proposlçâo' prinCipal, pals, do seu regime e de lluas FOrças mOS,~fj~t:f' dD\1as ~eções de urna mes- mosca. d!Scursos,. l'ecordoll a· hiStória. _
conhecIda a decisão de V,Ex;- a Armadas, em que se alterou, debaixo :~tas tadO: .;ilue:tmos, no fiml1e de ~m eslJo.~o.Chll11 I~Jl)~noque tinha.
respeito dos destaques proferidos. de grande luta, p. legislação vlgen- t ãri'6 ,ea de .\U1l mesmo a p. eoeupa~,10 de sus"entpl' que Arioa-

Assim, é pa:'a todos êsses napecto.s te, IlÔniente para o~lm de CoNel'- gr()~lll o':mqu:u ac~e~~reEgg:~~é~~~ i~nCfoIl :V~~i;!.~ ~~e rM.to e q~e ~r..
que venho

n
poedlr o pronunciamento ,'ar ,detel'mlnado chefe militar-em proclamar, que no co~ação, que na n:flca'tivo dowtÍ<lp'3J~;;;~~r"n!['ll.~i~J:'

d:e V. ,Ex, , prevalecendo.me do en-, detel minado, cpmando, Jsso baatarA conscIência, que na alma, que no ell~ tada, Até 'lI;? l) :i' clia, r.um dos c.e..
caminhamento ,da votação, que 6 como sintoma para autorizar acon· plrlto clvlco de muitos qos rep:'CSé:,' ::",I~S a que 11 'i~ .. ":"· i~~'l cau~'[t',101
al,Uplo - o e '11ara isto soli~lto tam· ClllBãO, confirmando o dblgn6.stlco tes da Maioria deve lU~II', deve CN-· "',~~:d~,::::" ,.,; ",.. " ,." to)"do
b.m 11 at.nçãQ de V, Ex, - pOl'· .de que l!ste país, l!stereglme e es.. pitar" eleve tr~mular a .flllln~1zJnh:l d'1 ':'. I~O i,,::" :"~ ,)·,.t.t\·
que o Art. 151 determina, que, taS Fôrças Armadas ao encontram, Eolldarledade e do respel~o por ..quê- ',-c, "lS ;,. "~~,' ,,;' ,i'ê· '~,:~;,:~: 11
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_ -vccernorre bem, porque morre vuíor da ob<;truçiW legitjmamente USa- púl>llca e.à LJberclMe, o canto ele I <'.li desesperados anseram a. tal medi
defendendo suas convicções" - éle da pelos partioos oposícromstus: te- morte das ínstítulções romunas de- cína heróica, (,Vulto bem. Palma.),
zupondeu: . remos adquindo, dentro ~o:ssas ex- s.l\l,,·tcidas. O.SR, LUíS VIANA:

-"Nem tanto, porque. nunca 11 periências e, aclrua de tudo, uma boa DIria - é deselarín que multes pu-
nem um nem' outl0"", (RISOI, dísposícão de án.mo para OUVl\' e pa- d"':~~m repetn- - aqueles ."ers~s llt.e (Para encamInhar a votação)

E,", SI', 'pl'{:s.dNI~e, o que por.e estar, crt:lltar, l'0l'que dn'emos recordar que Lucano põe nos lábíos de !;',\!l12.: csem. revisão do orador) - 81'. Pre-
ccorrcndó -conosco. De certas at- houve aqUI uma exuaurdlnárm inver- "L\b<'rdade, . ainda quand» estejas sídente, 81'S', ~putados, depoís das
mosreras obscuras _dcscem [Jrevlq"n: são ele po'ição ·)'10 entrechoque das moNa, eu te Ca~Tegal..ei como uma fio. amargas palavras do eminente Li.
eius ou d~termmaçoe. cuja necess.da- I forças maJoritár:r,5 e opOSlcronlstas.. : n.n "93 braços (10 pai - ama'! quari- der ela Mníorla, não poderia asso
de, foi de:nonst:'a.da .n~sta Caso, nao i . Conosco esteve sempre a col'~Jall-' do nao IJa~,,:s ma!s. do que de .urn mar a esta tribuna sem lembrai' as
ersxte ecujo sentido ,nao alcnnçamcs.i: datie, a bO~1 ciispo~';ção e " pllclenclH,. n"me", 1,1, 11110 bem. Pal"w~), unânimes', manifestações c,ue temos

E' este, Sr, PreSidente, o. rece~o' o que nem sempre encontramos por, O SR. JOSt JOFlLY' , . uuvidonesta casa, sem distinção
que .V2nto sl!we!:,mente manifestai, .parce daoueies Mlmbl'cs, da Ma.ol'1a,: . . ' de Partidoa, sem distinção de cor-
UIIlUlo bem; m!,ho cem, Palmas, O: ainda não eX!lcr~mcl1taaos neste dl-I. (['ara encaminhar a VOlaqilo rentes, quanto aos vícios, aos erros
orador e cumprImentado), Ificll jógo de Oo~;,:·uçuo... ". o I Sem revisão do orador, - Sr. Pl'e,si- aos equ.vocos, aos atropelos de qu~

O SR ADAUTO CARDOSO'I Chegadas, age:", ao nm desta 1I0&.U Iciente, num e.>fõ:'ço, e num ~3r'~:'Ço IStll'giU o ultimo CCln~l'el350 Nado.
, ...•..• i [ornada. faço. ll1~. ,a])êlo aos ,rlustres: siJ:g.ilo. para Interpretar o pz nsamcn- naí , o •

(Pai a encaminhar a volal'~O) .- nrn.gos . e· ad:'e:·w;·;os . n? sendd,~" d,~ i tv da O~osiçãa e cspecia!m~n:e" Não é essa uma opíníão do meu
(S~·i,llC~,.5('O do ,iiadorJ - S1. Ple~,l1Ul!, dO~Clvan.c, em OUtlOS e:llSo.'lO-'lpen~ampnt.a da U. D, N" encontra- Panido da UDN ou elo PSO, E'
si,"en~~ e Srs, D,~put:tdos, e, n::t,ura" Lquem ccncsco. C? ncsso iado, :d'?~ i se de bgo uma tónícn: a ,Il!elanc')lia, OPinião' S'enerali.zada e implantada
que a fad:ga a muitos de nos tll e li I lado deles, li boa vontade e a coi 1.'1 i Homens Ilustres sem dúvida, como e mtõda a ccnsciêncía nacional' que
l:oSiH"uicaáede d:zer li Cã,mara. ,dos, Iídade j:al'a ~Ul11~rll'l~lO~: ~ada .~nal, o: aquê!escuja voz acabamos de eSCII- .está cada'vez. maíe a reclamar ~ re
Deputaao~', neste balanço .,erpelt.M. i nosso devei ce re-rreseuter...es dO: tsr. mas homens que vivem pDl1tiC:t- 10l'I11a da. lei eleltoral. nas 5 as ba
as vei dadts e as advertencias que se- . povo. num l'er,m,e democra nco , -, mente em Iunçào de um passado que " , . u, •

_ ···am de nosso o.êrto expressar cum- IMlltto bem; muito bem, Palmas), 'na-~ constítuí oonUAr tradiça-o '11'5 se!" .nos. seus 1undamel1tOS, pala que
.....r. ' . t • . • ~ o," ".~ • "" nao asslStamOê mais a uma eJei ;

pl'ldalll.ente, _.c~aalj am dte n~s, d~~ O SR ALIOr.tAR bAt.l::t~III'.): Iapenas contradí.cão flagrante ~ 1111 li eomo' aquela de ~ue se orlginal~~l~
Ol'0Siçao, Cw,·PI'·u samen e 'S·.U i' .. ' djnàmjc~ dos d:as atuaIS, • ~.
ver cv.1I10S l1ue mUItos dns Ilustra-. (PtLra encaminhar li volaçao' -:'._ , .. o.s atuais. replesentantes d? Conole~'
dos Membros da Malor.a· tam,:"n] I S'em ret;i;;'io do ,)rador) - Si', Pre- OuvI com at-ençuo, a palallr, da$ ro. el.elça5l enU:e·- cujas talhas uní)
cumprlrlln1 seus el1car~os. A eles 2i~~ente, 81'S, jJ,rllnndos, não sei; sellderes a.a. U .. D, N" e ~onfeSllo, com era e n,:o é .lias menos senslvelS
prcsto homenagem· e', nesta 110r~ ,e;;l' ;:al'c~'":,j, aos n~eu, noores cillegas Vê-I:' smceJ'Jdadeque sempre me acolll' /I c~l'rupçao eleitoral, . .
que. tudo recapItulamos para tllnl o, ;:idade vil' para es:a tribuna, depo1S: panha, qu~ nNil tambem com trlS- Ola, 8r, .Pl'eslclente, se medItaI"
temido profundo e. denso dos fates: de '~cr ela terem. pa;sado alguns dos I teza, já nao dlO a. melancolla c",n- mos oSÓbr€ CIl5Jl& CllU$iI~, sól,lre as
históricos de que somos os pr()t~go- i eminentes. Men1hro.'i desta C:tsn, : fe,~sadn, mas es:,a perplexidade. 'ato- raizes em que &e apói~.m as elei.
11lstns, h:i uma.mfnsa>;:cm, ~e curd.aU-, Para mim mesnlO, poderia dlzer'nita, ~~a lmpot.enJla .para busca: t'l'- çi>es bl'lUIileh'as, por certo que nâ()
dade e de efettoque dl1'Il0 a .t"~t~, e,ue n~o t~nho mars' dever a ,:umpri1',IUIlCaçao do seu. proprlO inauc~.sso, deixa até de llel' um título de hon
cc:u,Jun1':eü'as e an\lgos lb~ \10.t" , pm'que, como o meu Ilder, naCl tena ,pa~am_ !leia .lulgamento do~ tllb~.· ra nÕl.o l'epresentnr a maiol'fa do elel
adversar.as - é 11ma mensagem que Iadvcrtência airru!T,a a fazer aos no-! na,s I?o~ulares uma, duas, ti es, qU,l- torado porque tanto se usou de ar
lhes. recorde que· conhecem::~ as d:fl: I' brêS DeputaC!0; da Matoda, .' 11 era vez;", e uma, dUas, l.1'êsqu>ltro I ma5, d.e métod<;ls, de principiCls in.
culdadcs • em . qUe.. a MaIOl)3 se de Tambem nao jp5eJO que o meu dls- v~zes. sã·o cond·enadl1S pell\ optniM Icompatíveis com t\ legitima l'epre
bate, N:to ]gnoramos o~ JnVlOS .cami- curso, neste instpllte tenha o ar de publica, . . Isentação nacional, que' os próprios
nhc8 a que ela tem SIGO, a:1'a8ta~,~' e:eg.a que mui just!flcadametlte. ca-I O Sr ,RU!. ~antos - Que tem isso I beneficiarios, logo 'que aqui chega.
dc.>de que se JlOZ, nesta CM~, em te.- Iracterizou a ol'lIção dos !lustresIcom o projeto. '. ram cuidaram de áltel'Eu' a lei elel-
mos de desas~re e de cat~strofe, O!Deputados que rne precedemm msta O . SR, JOSE JOFFILY - No cn- . 'I . " ;
prv.b!ema ]Ji;llt:CO. da sucersao à .Pre-, tribuna, . i cammh~mento ,de votação nobre.co- t~r.a, tao ,cel tos esta\,am .de .que:.·~
sidmcla da Repub1Jca,. 'I' Talvez queira apenas dlzer à Cà-Ilega, nao são permitigoll apart.es, pelmUneCe'., no mesmo pe, estal!u

Esta mensagem de cord.lalidade qu. m.ara, e particularmente aos. llUStl'e<; I'V, Ex,", reglme.ntullsta que é, há de mos à bellEl de wu. d?spenhadeil'o,
trago aoS denoda~os amigos e advel'- .Membro da MalPria e da Minoria reconh~cer meu direito,' ,Mas, ditas estns palaV1:Jli, que pro
sárlos' é, também " fi!meza que elese"'(desta Casa _ porque uma e outra I O Sr, Rui Santos - Foi apen:ls e~- fU'o, como resp~tR às-lIm!'l'gas pa
jo exprImir a. todos eles de que, .não Icomungam do m~sn1Cl'llelolsamento _ tranheza, .' ItJ.VIas do LideI .da. MaiorIa, desejo.
1:6 nesta hora a~~arga, que a Ma;ol:ia. Que, em, minha nima, há uma ·aLl- O SR. JOSE JOFFILY '_ Aflnal, Sr, Plesidente, alll'eclfU' o pI'oje~o,
VIre, mas tambem ~em todo~A os mo- itude bem semelhante à' do ilustre fica a nossa velha UDN, a no,S3~<S- ou o substitutivo ora. em· votaçao,
mentosvindour,Qs. ehpode... contar IDeputado por Mlnas Gerais, o valo-l clerc,sada UDN buscando' inutllOlml e Desejo a&SinaliU'. o equivoco em·
cono:~o, que nos tonstituímos em ~on- ,roso Presidente ele meu partido "1 uma., expllcação para SUb p~óp.J'la~ que incorrem aquéles que alegaram

·~rapeso e pano de. fundo, para mmo- i Vimos aqui quanto havia de cético no contmdiçõcs. lncapaz. que se acha. de tratar~se, no caso concl'eto, de. ''110
ruI' a rudeza dos contoruos e elas an.- Iseu dlscur~'o. Afinal, para êle, a interpretar o fenôm~no dn hora atual, l11enagem que a Malol'ia. que o 00'
fl'actu05.dac.es da sJtuaçào em que ela Isituação de cadR um dos partidos,ISua fuga. do plenário, dJ&5ee qU~I'o vêrno,· que o Partido Social Demo-.
se encontra; poêerá ~ontar cO,nosco, neste lnstant-e, em a 'daquele .~pa· repetir, êin.splrada peló mesmo pro- crâtieo . pretendiam, preslal' ,ao 11us-.
a .frIO de que o. mecanlsmo do, le.glme t dachim Italiano que de;Joi.s de saerl- POSlto de fuga diante elos grande~ tr-e Genel'al Odí1JO Denys, . Vários
elemocrático. 'tan.~as ve~es estaI v~do ificar a vida pelo. que. /I~ . o)hos ' dos. problemas nacionais, Nlio '1uerem exemplos .históricos foram então, ci
na ~uda cf'archa, t~I1~i:!S \ezes c~m sua\Outrospal;ecia uma conVlcc;ao, ,verl. nada com o povo, Debatemos o' ~r.o- tados •.co.mo· se pudessem estabelecer
vlta I a \ su~ em enc a tOS as i em ficou, afinal, nadg mais .ser aqui,o do blema do salárIo mínimo e 08 'l./e- plll'alelo com o callO presente . Foi
f:sco, t~nf ali ..e ~oss:s pa~:'q~aV:~; IQue uma tlúvida, porqueêle não lera nlt~· distantes,. calados; 'vem o pro- lembrlldo o ClUIo do General joffre
anela . n ~ gave.,. e a. I _. " nem Tácito nem ArJoslo. . blema ~o pet.ro.leo, surge o PNble:l'a. do Oen-erlll l"Och do 'Marechal Rin:
:~~i ]~al~~;.s~~;e:~ut2~~~erç~:~osco:~! J:~ve2!!.pora iê~pe?t';sm~~t~~~~ ~~ ~:l'gla atÓmica, e, /om eXJe~ão denbuI'g, do Gellel'al Marshall, do
últimas 72 horall 80S de§tinos da Rc- \~ena~ Jemeu' querido amigo o sermpanbozDapefa~ $ei aquele ',U0ço Exército norte.americano, todos êles
pübIíca, como ainda há pau.co. acen •. \ nobl'e c.olega MO!lsenhar Ai'rudã Cá- UDN diScre~.r. ~al d Xcl'~t~r.af. a l'evestidOS. à ativa, já depois de
tuou o emll1el1te cOl1d~tor lio meu mara'- soil'a embat-e6 temveui;' eu glndo do I1SSU~tO, a a. an e u- transposta a, idade limite, '
pa~ti~o - ~~el~?tad~ ~1~~~aC~~P~~ me incline mais ao ceU.clsmo, qu~l' . E:Me é o papel hJstórlco ljaUD~, Ora, SI',Pl'.esidente, .nenhum.' dêS-

6 o ae ~'Ia;e~i:la ~;: seus desfa~~ci- qU/lnto ao que esteja dltendo neste S!.Presid.ente, em tócla8 l!B8as explo. Se8milltal'e8recebeu. ou pe1l8Ou tel'
~:ntos de ue s~om es Il'lto frater.lmomento, ~uer qllanto ao que esteja- el)e,s, que, afinal, aceitam05,purque recebldo.-·wull. homEnagem com lIo
noe ~~m a

q
pàlavra dl advertência;1 mos a·fazer ,todos, de.u.:n lado e de t um ,~jrelto das' minorias. e !Jorqu~ convocação que ~uaa. pâtrlaadete~'

JlÓS lhe daremos sempr~a tut.ela de louZo'delíberações aue aqui se tomam, p~~ Pi~ee~te';;~ld~'1pelque é tambem minaram•. pa1'ael~S tal convocaça~
que necessita nos, seus deSCall1l1lhasl-entretanto, deooisde umentl'echoque A .outr tô ' , •. ' slflniflcava o flnpeIativo de um mo
e nua suas pel'ple:(Jdades, " dialêtico .são 'presidldas pela flna.ll'em lIn;;uage~' d nlg'tNs rf' PI esidenoe, c111 mento grave, um Instante de luta.

E' bem certol'lue o destino deste \ do rõ rio CriBto 'll:le 01' cerlo há a,. lustrada, der1"O- de guerl'a, .. de sacrlfjcio, de' perigo
Jll'Ojeto ainda não e.s~li traçada et;!} de ~'t;r Insulrando ,o 'p~triOtiSm~,. o ~daqu:em f~tur9 dlalltt! .d.O .panor", tais condições fOl'am as .respectlvas
linbasdefinitlvlUl Nos todos que Ja es irlto cÍ\'iéo '(1 Docão de de.ver ~e a., se. a re a B'raJ1deza, do Brasil, eUl que eatavamsuas Patl'ilUl, Em
antecipamos êsse ajuste de contas e ca~a um dos 'S!'s,·Depulades,depoi.s ~e~~fg:, tÕl1ica ~aquela da m~ulcma Nações buscá-los. ,no rece8llo d~la.l'.
e&'a palavra cordial de _despedIda, de uma ,luta por!lada como e.stíl que . Qual 11 Inte" reta _ " ~ na tl'anqUJlldade da yida- prIvada
temos, no fundo do. c,oraçao, .a.lde;a s.e vem desenvolv~ncto aqui há \'á.rios pela lI1fdi' rp .,çao d~s.;e nnse!l a' que eles .se haviam recolhidO,
ele que por uma sublta modlflcaçao Idias .. . . I itá lcma heroica. desse' all.'lelo para reclamar-lhes os lndi.spensá-

,', elos ~Iementos que tem !lIda postos • Que teria eu então a di2ler? So- ~ClPsuave 1 po{ e.;;,contral' a ~vlucão vels serviços na defesa da naciona.
em jogo n~te Ibngo eplSoelIo de um Imente que 'Ile' resto 'algum alnda . el vi si! rua raço.s e perplexidades, Jidade
l1lomento para outro li vitória poderá existe da mInha fé bat'd po. t'rlos ~j ah a eglll, POI' aquêle meS1l10 ~a- Om' 51' Pl'esldente em nenhum
.I!orl'lr aCllSa longa e paciente tarefa 1 . " .. a".' n o qUe ten;aram a lO dto nu, . '. ',. '
cooU'utiva, que para adigni~ade eles.ta ~ ventos das .duvldas, _Deus, 'l~ sua vembro? d~S&eS CllSOS.' em que tantos, e. taill
Casa e resguardo do 1utuI'o e dos in. Imensa sabedalia, fIZes..>e com. C1Ue o O Sr, Castilho Ca~ral _, Dez d" s.•rvlço~' s.e· eXig.iram de bl:avos e
teressesd'u Fôrças Armadas, temos engana.~o, .neste .momento, .tÕSSt; eu, novembro'f '. • pl'etensllo de, por êsse modo. 11res-
realizado c1e maneira, repito, lnfatl_je.na:o os nobres Dep'lltlldos,governi's,. Q SR, JOS€ JOFFLY -'Sim: vés- tal'-Ihes homenagem, , ,
gá.vef.. Pode ser que de wn momento tas. Nenbum favor. Deus podel1a ta. l'lel'a da data da viagemãe VV EclSo$ Quando um Pais cIeseja preml:ll'.
para outro êll.se direito, d~ que temos I zer-me maior. ~o que o de dar:m,e 111) 1>:trll a lOUt:-a f1venturaqu~ ~J •.R"'. ou jJl'estfgllU'. qualquer dos seus llus~
tlSado, o. direito de falar, C:e debattr futuro, a convlc?il~ cl~ qu.e em~l ~u. planejada, trea filhOll, ml1ltares ou clvJ.s, pode
dentro das franquias regimentais, as não errou a Malona; _. E' '.. . . . usar muitos e variados nl0dos, ai·
advertêncÍlÍS· que' não nos'. temos can- .Se, entretanto, o erro nao é meu, 15 aI, SI' ,Presidente, . 11 Imel'pr-e- !luna extremamente .eloqUentes; ja-.
edCl d& formular, ··04. argument0.8 com porém da. Maforia, :lntão que me seja t~ção clara.. e . indi.5cutivel ela posL- maia. aquêlc ol'a invocado, evidente
que temoa desvelado aos olhOlf da -o- dado o cona6lo supremo de Que mui· ça.o' da I1DN no m~mento ~m, que vê mente, inédJtoe descabido nos Anala

· l1larao ,quadro dI" c01lllequênclas de- tos. possam repetir, () que. repetirei. uql sJ.stema def61'ças politi'lDII, COn.1- do mundo civilizado.
IUltrosa. da' aprovação elêllte. projeto. tanto llIl minhall féil:Ç1l5 o.' r.ermitam ciente ele auaa l'espoooa!)!l!elade,; pal'a. .

,JIode ser que .tudó I5tà, de um. mo-- aquelas palavras dos verSO'ljm~- rom a Naç~ e .doe seu deve: de ti- Jamais, SI', Pl'esidente, em tem-
· mento paraoutrD, tenha vitória, e te- talà de Lucano, em F'a.rs:1IJa, quannlJ del1daeleê. .legll.1icIade demo.:l'tl.tlclk po de paz, em épaca de trlLl1lllUU
.:remOi a:p1'endldo, teremos adquirielo o. êloe p6e na bôcs' de um dos her6i. Eis ai a exollcaç!io da melancolfa, a dade, se cogitou de ir buscar Wll
aaber de elCp~rJênclas feltu .sObre o Que se ba.teram at6.0 fim; fiéis à Re- exp1fcaçãCl dêsse :recurso por Cl'J~a6 milltar, que tran.sp~hllo I Idade 11-
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Jl1ftc de permanêncía na tropa; pan ante..s, con.fessado é·1I. l)u!ldidé. que n~o jlmpedir qu,c êl.e l:.,uide ou' deixe. 1.:'1 opD.5içâo com vlrulên;;I~: h~'OOm;a.tlvcJ'
convocá-to LlO serviço da Pátría.;' visa este pr?Jeto senao manter na qutdar o Centauro do Reg!me, mrsmo com 'um comandante de homens. I"

ls,w só se tez, J&'JO só se raz, só. se anv.dade militar e, consequentemente, porque a túnica ensanguentada, à Ma.\, Sr .. Presidente, 5, Ex," teve
explica, no.'! graves mementos ela no comando da Zona Leste o Gmeml maneira de Nesso, poderia ser-Ire 'fa- . razão ao dizer que sentiu o ambiente
eíaraçõcs reiteradas elo ::;1', Presí- oeno DEnys. \ tal. , . I' melancólico desta' Casa. Realmente,
ueate da República,., , E', ai que junto a min.hü: melaneo- . Rendeu-lhe ou vai re.nder-Ihe, den- a Câmara representa, nesta hora, ~

O SR.' PRESIDENTE _ Lembro l.a aquel!l a que tanta entase deu o tre em pouco, a Ma.orta, uma alta Iante-sala de uma carnnra ardente, A
a V, E.",~ que o seu tempo esta Ilustre LideI" da MalOn~:_ a mdanco-I homenagem pelos grBndr:s se~viço~ Maioria está, com .a sua brutalidade
rindo. Iía dos homens da opcsrçac , E.e exa-, prestados. . Oxalá a ]lMtcr:or·dade, numérica, sacrificando. o regime d,"

O SR, LUIZ VIANA _ Vou con- lamente. a propna atitude do LIdeI' da I possa repetir o .gesto de AI~~andre i mccrátíco. O que elaideseja, prínci-
clulr, Sr, Pl'csidente, Ma.ona a .causa do ar, .do pensamen- M~gno que: em mímória aos felt.oS d-ei palmente o P5D, é um regime JK~

t6J meíancól.co que exprimo nesta. trí- H~rcules, tez cunhar -moedas .com a I Lott. Esta a verdade,
... a nos assegurar, a nos garantír "bl:na, pOrq,ue, Quando os nossos, cole- eflgiedo fílho de Aícmcna. Eu poderia, nesta hora, baseado .10

que a sitUaç.ão lll,LCion~1 é de ciüm~ gas d~ varias banc.adas ~oram vltl,ll;ll.S Assim•. ~ambell1, carregando, nesta' direito de represália, acusar o P50.
ab.solu,ta, 01a, SI. Plcsldente, se _a d.a bIUtalldaCle,. as j)Q1tM da U.l,UO hora difícll, mas nem. ímpossível nem Sabemos nós que a tramitação de pro
srtuaçao é um n}:ll' Qe rosas: se nao ro;acional d?s Estudanles, tornei ~ 1;11- d!!sesp€raéiora, o .Bras-l: que apes~, de jetos de ínterêsse da coletividade e c!\
110'1 ondas, se nuo há . marretas, que ciatíva der~qUcrer a constituísão de tôdas as suas crises ha de sobreviver, flcuítada nesta Casa pelo' poder eco
oQKjJlicaçáo tem a ínsísténcía em uma comissao Par:am.€nt~r de lnque- e há ?c vencer, carregando o .Brasll nômíeo. O PSD, representando a tôv
manter no serviço ativo um mm_!rilO, com .. o . apoio oe,l:l~ ~os meus em secs orno.r~s VB:IOro.sos 0, e.mment.e ça,. impede, sob coação, a. tramita. ção
tal' que terminou seu tempo de P!l~' resístíndo a ~odos os logo,s ea Ca~o de Ouerra, ha de honrai as tra- rápida dessas proposições. O PSD até
permanência nas f1Ieira.:;? Nenhwna .tOQ815 ameaças, porque connava em diçÇles de \latrlotlSmo do glorioso sob a Coação de tanques sob a ccaçáo

. P id t 'I que, entregue l!I08 ,homens que .aquí Exercito xac.cnat, e há de merecer d f' " t i I ' ..sr, res en e, _ . , convivem conosco, re')résenta,ltes co- que a posteridade _ ad perpetua'm rei a orça ~n~ er a. . .
_Minha conclusão é a. de.que ja mo nós do povo bra.'lileil'o, a al)!:ração memr>rhm _ faça cunhar moedns QUCm vive.: como eu, enti e os Se-

nao se trata, sequer, dto mteresse do da respnsabílídade seria realmente com a sua efÍl;:-e. nnores Deputados, aus~~ltando-Ib-es vS
rlustrc militar, por certo já. fati- feita. E' triste para mim, Sr. Presi- Que Deus o gula nessa tarefa digna sentl:n-ent~s, pcdemarírmar que mui» ..
gado de tantos e .I'tolevantes servi- dente, que resístí a-. todos ~€S rogos e horoíca d~ sustentar o Bras!!, d~ten- tos deles tem n~ta hora, C?mocom~:
"OS pl·estados· ao Exr;rcito eà poh- e a tOdas e$Sas ameaças, ver a~ora! dEr a Legalidade, manter· o Regime e nentes da MaIO~lR, consclencl?- de,~
tica, nem do interêsse das próprias que 110 coll.'a(ll'ação Q.ue se quer dai' ao Igarant:r as Instituiri5es, (Muito bem; tal'em votando. ~l-ojeto de m~re:;.;c
fôrças majoritárias, bastante argu- i.principal a.~uMdo e dirigida exata- muito bem. .Palmas) , pessoal, de pr!vllegio e de exceç"o.
t s a ou compreender que no lun-' mente pelo Pl'es~c\ente ·dessa Comi.s-I . . louve-se, a todo momento, a seguIu-

el
a p I • j to náo oog'ita' da trfl1l-: são Parlamentar de Inquérito. (Mui- O SR, IVAN BICHARA; te frase: "O homem qu~r;..náo podc-
o, . o PIO e . _ . 6 'to bem' muito bem Pialmas) . _, mos perder nossa sltUaçao •

qUllldade, nem da uniao das F 1'0,' . • (Pa!1t ellcamill/wr a votaQao). (Sem: Esta é a verdade, nobrC8 colegas, O
"ai) Armadas, tantos .são os mais O SR: ARRUDA' CAMARA: revisao do orador) - Sr. Presldent" I proJet<l em disCUSsão é tão allSuruo
~egl.tlll1os . interêl5.ses dealta.s figu- . . Senhores Deputados, estamos, os qU;): que o própl'io presidente da Repúbl:'"
l'l'lli do Exérclto que ai se .véem não .(PQJra. . I!nca1ll1nhar a votaçao , oompoJ!lOl! o bloco Pal'lamental' da Inão quis assumir a l'esponsubilidadG
apenas contral'ladas,. porque lsao ~em reVIsa° do. oraaor J - Sr. p:es.~ .Oposiçao, eumpr~ndo o n08&n" dever, da. inIciativa, tanto que não foi apl'''·
seria pouco mas, aobl'etudo espeai" C1en~, Sra. Deputados, 0Aco ng•et;3 Sabemos que, atinaI, a MlIloria can- sentado nem no Senado nem na C(j.
llhadru; pel~ BOll1brll. de de~C0n1ian-1 vai votar uma lei de e.xce o'. tará a. SUa \'Ítól'la, Sabemos, porque I' mara, Por nenhum. lideI' do Govêl'llo.
ç:l. . atil'ada lI.s fal'daa de Iltihtar.cs Tive oportunidade de chamar o .esta fOI antecipada, nli.o em córes fes· Nesta Casa o UU~Ol' de~ta ,p1'0~...
ClOllmais ilustl'e<l, dos mais clignOl!, Projeto de aleijão jUrid'co, infringen- tlvas, mal! em c61'e5 ameaçadorElll, por çlio, /l8.bemos, não é Ilder do Govêr
dOI) mais' hOlu'adOos d,o nosao Exér-. te dQ,$ Arts .6'7 ~ 36 da Constitt:i.ção, ~m dos nobres lideres da Maioria. nes· no; é !ldar do General Lote.
cltO. lIo.!l aeu.s resJlCCtrvos. H S€gUll::lO~, de a. Casa, ..' O!"a, '51'5, Deputados, 1111m discw'so

NestiUlcondlçócs votal'ei contra a SUbversão do oonw.to 'e da ee.senci.a I .~ ,entanto, Sr. ifiCSdldentr, nã.O meltl0rável, Rui BarbOSa,. ao w;l'imi-

P
"opo';iç"O 4~'_' o . farei certo de de· lei, de uma I!:i ue cunHo ?esaoal. StlnfCledVemosd o ooncel aque ~ .que nar membros do Congres.~o NacionllJ,
• u ~, ..-".. AlI lelll de exceçao slio perlgoaas e I co un em emocrac a com maIoria e. ela ir Id

que lI!1'Vo bem.à minha .Pátl'lll, nlll.S trazem em lôtU bójo o t'iI'U8 do con- acham aue em tôdas R8 decia6es da. diante d ICU ad- em. que lie en-
llÍl'VO' multo mala ao Exército, .àa tág'oelas leis de prol'rogação,dflll leis maIoria há o justo, há o certo. Foi o contrava o Pa~ naquela opaca, qUall
·FOr'1a.s Armaelasd.o Pala. ~Multo do '.'flco", que muitasvêZell' se .suce- verbo candente de' Rui Barbosa que, do o Leglslatho ~esprez~:a, todaa ll.S
bem. pa1lf1VUh '. dem e frequentemcnte :se convertem no Senado da República, dl.s8e, certll a.sp1raçôes dopo\o br!l.sl1.uo e emu'
". . , •• em um "fleo" ,geral, porque "um abls- vez. que, quando a maioria. procura, decl.l1 mesmo em !ace_d'lS atelltaeloa

,~ pSR. CA.STILHQ CABRAL. _ mo chama outro aolamo". Iremos, Se- la fOrça., fazer ~ncer uma inJus- aos direitos .dos c.dadao.\ da. Illlora-
· .~p r encllmilillar. Gllotação- nllores DePutados,' votarUln projeto tlça, não se trata ,de uma maioria, lldade adm,nl.!tr~tiv.a, denolllillOU-OB
Sem(l r~vi8ã" do orador) _, Sr. Pre,,; espúrIO, por engan.o enviado pelo se:,,_ mas,. simplesmente de uma tu'anla, múmiu ~e, sesostrl.5, qUllllfiCllndo
11ldente O espetáculo deB/li. dlscUSll9.0 1U1do li. esta Cua, Houve por bem o 2 verdade que o nOB8O combate, a assim aqueles que niO .Q.~ell~!U acu-/
me faz reoordal' uma atitude' tomada nobre Llder da Maioria, a. quem lou- n088a reslatêncla, dentro 'do Reglmen o tlr os protestos da. OOllllCienç.a naikl
:na legU>latura. pll8Bada ~10 IlO880 vamos e gratos somos, de autenticar to, dentro do respeito que n08 mere.· na!. Hoje ver1ficllm06 <Iue. quando
eminente ex-colQla Tancredo 'Neves 'êste projeto com um ~Ub8titutlvo, de cem todos os ~0Il80B companheiros da 5. Elt,' aa,sim a.flrmllva. lJ.a~u.'almen.
quando Mlnllltro da. .Justiça. B. Elea, legitimar aqu~le espúrio, de forma que. Maioria, tem mcomodado ll!l6a mesma Ite já ilUllglnaVa o fato se ll'Ia repet.r.
dt!8l\fiava a oposiçAo no sentido de que no substltuttvo vamoa lOtar, pelo me- Maioria. porque a verdade. ~ q.ue a O SR, PRESmENTE - Atenção.
ela. reallzaB8e seu dever -ele opollçlo, ·nos. um projeto autêntico. oplniM púb1lc~ .1á ae tocou da ln'avl· o tempo de que dispõe V, EF.,. está
O deaejo do ilustre polit1co mineiro, Nio me animam, no combate ao dade do l18Bunto QUe ol'a debatemos, 110 findar-ae
eminente naquela ocaaião e eminente proJeto,c:omo l1la.se, SI', P1'eeldente, já ae convenceu da. 1mportância do O SR, FROTA AGOIAR .... Vou
também. hoje, na. sltue.çio lnatala4a Sra. Deputados, qualsquu' sentlmen- nOlllQ ~ever, da atrioulção que "alSU' temUnlU', 51', Pre~idente,
:po Pa1S10i .atendlcl(). /I. Oposlçio, ou tos de hoatilldade ou antipatia. ao no- mimO/! neate Instante de, sll.bendo que Hoje vemOll. a Mllior:a. pl'ésIl. àS
mala e8per.lficamente. a tJ:'DN, - ela bre General ~eflc:iá.rio da" lei, Até eatamos caminh!1ndo para uma der· conveniências de um· homem, de um

·qua.l nto 1aço parte,. _ nio pode mala IQU admlradol àesllllS qualidades ml- rota, que é merllmente uma ilusão, é General, como se no Exercito nac:o
/ler alvO daquêleB ataquea "Veementes .Utare6, de BeU8 dotes·. de CaJ'O de Mlmple.~~a'Pnl'êncla de derrota, pois. 110 nal não existissem ou~rú6 genelaiS
pa.rtidOll da bancadl\. da ma.lorla, por- iue1'l'a, Tive oportunidade 4e af.rmar final. diUl contas. rel1rl'senta' a vitória d'gn06 quanto êle pllofa 8JlBumir uma
que um ou dolis de .seus elementos lIeat& Casa que IS.' Exa, re~caenta da democl'acla, a vitória di'" ill5tltul- I'~pollsab'l da de portanto fiad,·res <le
!participavam do Govêrno. Hoje, a ou Imita. Hél'cu e.s, susten~~n o em ç681l. iJue é, realmente. ~8Ile estllo de· uma lealdadt ~ própro Govêrno
.opoelçlo é Oposl'.'o,aeua ombros vlgorOSOll-o Pa.. e. o rç- mocrAtico de luta, de debate nos Pai- All8im SI' Preeldcnte e51'S Depü•

. ,. . Ia glnle. Por certo que 5, Exa, ~umelamentos. " .. .... '
Sem duv.da, easn Opo.-;içAo, pe nesta. hora Ulllll gravel'caponsabllida- m lamentável que seja um l18Bunto tad~" voto contra o PIOJ-to, .porql!e

Pb;a, que realiza neste momento - de Detantl; a Naçllo 'e a. Hu>tórlae .dêste teor, dessa. mlnima lmoOl:tl!.ncl~ a ':ttoria que se aprox!ma é uma ".1
e ... ela me ~Io no traoalho de oonfio em que . saberá honrá·la. Eu, oue consiga. atrair as atenc6es da tÓl'Ia de Plrro,. AQu..les «UI: estaG,
D\>~ução -: est.á. no uso do mala.le- com a'.uns Deputados. entre Os quais Maioria do plenâr!o e sua assldu!dalle convencidos de defcndel'"m 05 !nterês
Blt1lll0 dos direito.'! parlamentares: o o noc.Ie congressista 151',' Campos Vel'- . Não ~cmo.'! U>80 relativamente nou~ ses da República irão mais tarde ar
(le o.bstruU',Q cle tentlll:. pela manelr~ gal, nesta h?ra alndi!. estamos cheios tras proposições, Temos,· nt'sta Casa, relJendel'·se e,. ao .mes!Ú0. tempo. pe
ma.is herôlc!l-, impedir1qUe "Um prOle.. de otlml.smo• cremos no futuro do consumindo-se pelll8traçll8 o 1)1'oJet-l nitenciar·se cIíaIlte dos qne ~e achant
to Il.ue co~idera~06 nconvlenlente t Braall. e· na estabilidade das Institui-de' AluI510 .'Ives ,~ôbl'e a reforma da Ile.,ta Casa cumprindo um dever ci
Naetl!-O ae .tnnsf0tlmej~emh~ le . e nesa \16eS, sobretudo quando elas repousam previdência social o projeto de vlco " (Muito bem' .muit() bem, pai.
oca/não, fellzmen e, li> lO um gran- nos ombros' de Um homem .queé bem ldê i I I 'd . . ,
(}e re.sultado dêste prélio parlamentar: a Imagem· do maior b€rói ·da. Mitolo- prev .ne a. soc li , o projeto e Nest~r ma3) . I

;Maioria e Mlnol'la, tão Intolel'antell gla grega, S, Exa, realizou, sem clú- ~~o~ c;i:o~o1~~I~~~;~as;m~r~s~~~;~~ O SR, RUY SANTOS: ,\
tIIlte.l'iol'mente a ath'lU' s6bre a Opa- vida feitos, épicos que bem podem t d' b d ' '.. d· I·
tiição, como .se f 01'1\ um Insulto, a ln- equlparal'-se àqueles do !ilho "de Jup- e,' e mem 1'05 a OpoS1Ç,,0, e~sa . .(Para e?lcamillhar a votllçlio -::-Sem ,:;
Clrepac:lâo .de obStl'Uclonista, maU> aeor- 'ter, Matou, de lri~lo, a. hidra" de Ler- Oposição que o nO~,re .I.lder da" MIIIO:, révisão do oradOr) - SI', PréSidente,
<los com os .e.stllos parlamentllre.s re- na de uma revoluçllo imaglnl\rla ope- r1a apontA." como esclerosada, ma~ mlt! chegou li Câmara ~ste F' '"to

·~nllecem, acàtam' e respeitam o exer- rando o "retor.no aos quadro.'! 'le.aflll vem dando ao Brasll um belo exem~lo orIUndo do senado, nC)l'es:tJu-sé.1.
del0 dês.se legitimo cl1relto' de oblltrl1- vigentes". Levou a eaboUf\l1l .sérIe de de estilo democrátlco,naoonsclên~la Mesa .em envlá·lo à coml5São Cle
11í\0. .. façanhas romprovl\~els, em tudo, ,ao !ie seu .dever, d,ebatendo, com dl"gnl"constituiçõo e JustIça, . Por sua vez

Estamos aqui, polítlco Independente, quadro das obras Ilercúleas; EIs por- à.nde e com althez, OI! IIlt~ problemas esta numa demonstraçãü de que ?en-
~omentàneamen~.lIgado à U'DN n.a que em .ÚltimO,...OU em penultlm.o lU-. ~~ia·=I:'. ng;.Ju

m b~:tap:i~sl\) d,)Isavà agIr COIto, imediata.mentc~Ol .. iCi-.
obQ'1l. de obstruçllo, Com grande pra.- gar, S. B:xa" atendendo ao pregllo do '. o . .' as. tou dos Mlni.stl'08ml1ltll~ps inf.orma-
li!edr cumprlmoa 6I8e dever porque c:op.- senador :Bernardes Filho, UbertlU'á o . O 8J\; FiOTA AGUrAR: c;~s· quanto ao pl'ojeto e1lv:ado lltlo
lil eramoa que. atl'avéllda pt'OpO!IIOf,o Teleu. Montanhês doa Infernoa cOllSti- . ..... . . .'d' .
em deib.ate o que há, na~ade, é a. tufdo.ll ~10ll Ilames dos cOlllpramlssoa (Para encamm'har·a l'otac40) . fStm' S".na~, . ... 'd
;revlvec!cé~1a. dO 1u, ,'nllulari8 que o. quepreridein, e.embaraçam a' aeio revisáo do oradOr) ....: sr. Prestdent,e, . As InformaçõeS. S:' .df:l- el;te I
desenvolvunento .do Direito fés deu- llOvernamen«.il, e também da4 .sedu- Senl\orea DePutaaOl, nl\o. deBeJava Srs. Dellut.ld~,. cOn;tam ~e lJ.'ulaO.
!PlIJ'ecel' m&Sem virtude de wna 1rau- ç6ell e du tentaCÕI!II para mudança ocupara trlbllna, nAo'f6ue o· dlacur!C Qu,' diz o Min,stfo.da l\t;U',nhaJ QUI
Qe a esse prlnclplo Jurldlcoae ~all-.. ela. polltlca naclonalillta em .relaçlo ao de Insultos com que· ilustre. membro II nlteraçAo q,ue se pretende para •
IIlI1'A, nlo teiDho dúvida alguma, con- petróleo e aoa mlnérloa atllmicoa, ~.dl\ Maloria,-tla dltlcl1ldade .em que are!'BOd.a!! (lflCinls g~neraa lI~C .!!!fi
tra a fOI'çll. irreeU>tlve1 da .Maioria,e lIIItou certo de que S, Eu. ,o hon- ae encontrllv.de criticar a lII;ão cl- no que toca to Mar:JIM, mo~ifl:ado
·t~!M 1IJ11 tanque,'IlIIZI'IlIlilU'Au.I'elII- rado Comandante da Zona Leate. nllo ,vlcl. doe membros dll Opoelçlo, ·se·di" 'pe,o Projeto,

..,..cl11. que aquI lhe opomo.s, E' 9 Que reaUaará. JX1rém. a última.' proezi.de. riglu, 11 contrapw 'ál"ez :te '\ll'Óprl:a QUe d)~ oSl', M!n!~tro 'da ou~m' ,
Je valreaUIRr, porque :nl1l:g11ém nt'llla, H~rcul~s. O Ill'tl pll.trlotlQno há de correllgloná.rlos lleUll, a esta 111..... 111 As· obje~ôesquc me fOrlipl preselÍ_..
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cauátitõíiôPi'oj'éto 1:"47« 'dé--1956,-de~CiPWíViã vida- 'ii01mCà"iiõ'meu"i8tã:"'Màiõriã:'~por(iut "es~'-~enáu:m-dô: "éamen~';;ato--d~'que i ã"V1d~'poli:
autoria do Sr. ~PUtllUO Arma.ndo do, daquele 1lnguajar, dlKluela agres- Há muitos que e.stll.o dizendo po: tíea, democrática e parlan'ielltar, de.
:FalcãO, se fundamelltavum de que o sívídade que Já hoje não possuo, ai que votam por uma contingência vem estar censurando seu Llder, de.
mesmo, se transformado em lei, ímpe- Atualmente,' passeí a viver na Ca- partldá'l'ia. Eu lembraria nos 111lI- sastrado em seu gcsto, quc não co.
diria o rejuvenescímento dos ,quadros pltal Federal, no convivia de. l1us- piJ:ados versos de RaImundo Corr~4: memo com maior d.esenvolvilMllto·
ele Gene1·ais. com o que, aliás, não tres e eminentes companneírca ·Il· fi- porque o tempo não me basta. (litul.
OOncordei. . quel moderado. "Se a cólera que espuma, a dor que to bem; multo bem. Palmas). .

Mas, enquanto o Mlnutro da Guer- QUCl'O, porém, render minhas ho- [mora.
ra faz declarações, o íornal ·"Últ.ma menagens, neste momento, ao emí- Na alma, no rosto se estampasse, O SR. PRESIDENTE:.
Hora" de hoje, órgão oücíoso, ao lado nente Presidente da Bolivia" que an- Qua7lta gente que ri, talve2 cltOrasse." Nos têrmos regimentais convoee
do "Diário. ~.arioca", dos solp;StlUl ce tecedeu o nosso trabalho de obstru- uma sesaíl.o extl·D.Ordlnál·la' para pros-
Ilovembro dlZ lato:. ção. O ilustre Presidente nos eatí- Sr. Presidente, no meu' pareceor, seguir a votação' da matél'la àS 2030

"Algun.s chefes mílítares do vou e nOS fêz Seu admirador, falou expresseí-ma contrá o projeto e disae horas ' ,
Exército estão estudando a po~- naquela linguagem maviosa, um pou- que o fazia. por amor à paz do BraBiII •
6;bllid:ade de ser proposta pelo co ))1'Olongada, é verdade; V. Ex.." (Muito bem; multo bam. palmas), Dou a palavra ao nobre Deputado
Executivo ao Congresso a etabo- ao agradecer sua presença neste O SR. ODILON :BRAGA: Coelho de Souza.
ração de uma lei que permita, du- Casa, com o tato diplomático que o

t d se' mesee • caracteriza afirmou q té IIn (Para encamInhar a votaçlio. Sem O SR. COELHO D·E SOUZA'.ran e o prazo es , - ' , ue a lia - revlaão do orador) _ Sr. Presidente,
promoção dos generaía de dlv.aão !!Uas eram parecidas e que elu noa ao contrário do que afirmou () nobre
do Exército ao pl),sto de Marechal uniam. (Para encaminhar a votaçefo) (Sem,
do exércíto". Efetiv'lmente. !&50 me fêz reeor- Deputado Joffl1y -. e não acrescento: reviBtto ao .orador) - Sr. Presidente

Esta. med.da determinaria a dar o tempo da minha mocidade. Llder da MaIoria, porque em seu dia- e 51'S. Deputados, se nesta h01'll. som
abertura de numerosas vagas de Ao tempo de moço, era grande curso de hOje S. Ex". falou em nome bría, cujas sombras não vêm de nos
oficia.!B-generais, que -seríam pre- admirador de Artur Azevedo, aut~r indi'Vldual, a média dos sentimentos sa conseíêncla, mas da iminência da

\t, " enchidas por coronéis .com o con- de uma revista teatral conhecida e dos pensamentos da. nobre Maioria aprovação dêste projeto .. fl),sse licito m ., C I ' - minha posição. em race da balha ~seqüeme rejuvenescimento doa - "A apita'. E lã, Sr. Preai- que vimos 'travando neste plen6rlo não alguém l'eglstl'ar sentimento de .1ú-
quadros. dente, apareceu um venho mlneir,O é de melanc()lIa. Na verdade comobllO, êsse .sería, sem dúvida, o nosso

Que lI!ase o Sr. Mlnilltro da Aero. do Interior, um caboclo que velo to correr doa dias, estamos aperfeiçoa- - dos parlamentaristas, porque coI)-
n6.utlca? Melhor sel'ia. - e d;z 81· Capital Federal para defender o fi- do nesses ecnneeímentcs sObre os es- templamoa nesta h!,l'a, o tél'mlno o.e
cudado na palavra do ~tado Maior lho que vlvja. nesse tempo, noa bra- tUos dos parlamentares democrAtlcos, lima seqüência de humilhações. de
da. meama ~rma - que nAoae altll- ços de' uma platina. E se, vez' por outra, mesmo entre as. tumultos ede degradaç§.o, em que
1'858em os dispooltlvOl'l sálJios da lei O sr, Hugo Napole/i~ - Fazendel- autol'l~ades da. casa surgem colegas mergulha e desaparece o l'eglme pre
em ·\"..gor 8~crlflcada. à transltar!e- ro em Sabarã. que se npresentam sém a devida. per- sldencial., No Império, sem embargo
daàe de chscutlvela vantagens que ao O SR~ WANDERLEY JUNIOR- cepçllo da realidade do regime, a des- das condições desfavorâvels econOml
.ervlço pudesse trazer o adiamento Perfeitamente. E veio na 'nsla de peito disso devemos todos considerar.· cas e soclale p\'6prlaa de um paIs aín
'0- praw fatal. mas se contir.gênclaa defender o filho. Pós-se. em cen- que a Câmara teinavançado .muito da em organização. conhecenl0s um.

E
ordem pública ou.. de natureza po- tato com Lola, qUe era a PI.atina, no entendimento daquilo que, constitui l'eltlme, uma sltuaçll.o, de dllmldal1e

tAla Indlcll1'em a. trllDSfOrmllÇl!.O em par.:}. pedir que aballdonasso o filho. a es.sência d sistema demcrâti~o.. pl1bllca, de \'esponsabllldade, desen~
I; eeja feito. ,Ela. porém,l'.ra endlabralla· e con- Ná. é uma fuga, como parceu ao slb!lldade 11 oplnll[o, de democrllCilJ.
De natureza. pollticl\, Sr. Preslden- seguiu deapertal' estima no velho fa- nobr~ Deputado Sr. José Joffily; a em exel'eiclo. Instaurada a República

ti • Sn. Deputado!', pol!tlcoa com zendeiro. Então, começou o velho atitude assumida pela Oposição ao e com ela. POI' Ineomuree11llão, ore·
"p" pequeno, aquela polltlca .que' Ruy a perguntar:, como se achama Isto.? afastar-se do reclrito, mas' o exerci- !\,Ime preaidenclal,· contemplamos, . hi
verberou aquela p()lIticalha que ae E Lola 'dizla o como era, na Ilngua ci() de um direito regimental. Evl- 67 anos, conspirações, Rolpes, qual'le
faz em todo sentido, domlna.ndo ago- eapanhoh. Como se. chama aqui- dentemente, não pode:rJ'a funcionar o ladaa e deposlç!les.Hâ seseenta e
1'& o Exérc'to Na.cloil.a.l Ir? E ela respondia. Lembro-me regime democr6tlco sem que· a Maio- ~ete' anos que as gloriosas Fôrçna AI"·

O Sr. Tenórlo cavalcanti _ VOoSsa pel'feltamente de que, em certa oca· ria tivesse a posslbllldl1de de decidir madns .têm sido multaav~es deev!a.
!:xcelêncla há de permmr: Ruy. 11:- sião, o .elh() fazendeiro perguntou 1IS questões como pêso de seus votos. :Ias das RUas nobres ,finalidades, parft
tia· . como se chamava chapéu e ela diase: Mas ta.mbém não ..exlstiria. regime exercer o.papel, ,que,.a Constltuldo

ri' SR. RUY SANTOS _ Lamento "Sombrero". O velho fazendl!lro fi- democrático se as oposições não pu- lhes a8llegurou, de intér.oretl'll da 1.el
)ã;o aceitar o aparte de 1/. Ex.", por- cou muite satlsfeito,~ d1.sse: "Sll.o dessem efetuar movimentos, dentro do Magna., Ao fim de todo êsse longo
,ue o Reg.metlto .100 pel·mlte. pa~cldas aapalavns • . Regimento par.a resistir à presaão das pere~rlnllr. deools -de todos elESes· tu'-

São os m(),ivosde nar,ureza polfti- Nao 2uero compolrar a intenção de votações numéricas. Estamos, portan- multos, de tódas essás Inquletaçlles;
.ca; Sr. Pl'e.sldente, que nos cotlvocam V, Ex. , com a do fazendeiro de Mi- to, exerCendo um direito, .direlto li- t'l re!\'lm.e .presldenclal. desfaz-se' nesse
.' 'ésS~ trllblllho diário, esta.fant_. BC nas. ~ejo apenas resaaltar. que qUido, que emana do Rlegimento - proleto que hO,lees~amos votando, pelo 
qU!lIerem. melancólico, C'lmo dWeo V" Ex..tev~ aquela atitUde por êsse de nos afastal'll10S do rtclnto oual se verifica que a sobrevivência.
Sr LideI' da Maiórl.a l!: melancól1. dlp.omacia, po: genti1eza ~e.giU mui· nas ~caslões em que .se verWcam' as do rel!lme e ,das 'Instituições presr_co: sim p.ste trabalho' nosso _porque ~o bem, com os nossos aplllusos. vot1lçoes. . denclnllstas deuende da permanêncIa.é com imen.sa·me1ancol!a que' n6s ve- Hã, Sr. PresIdente, na nO&'ia VIda, Por outro lado, Sr. Presidente, de- na at!vldade de.: um ·Genl.'ral. que, pe-

.. , li· i r coisas multo Intereu"ntes, Temos sejo sollcl~ar a atenção do nobre Depu- las auas -condI116e.~ de Idade'. e pre
mO/!, a!JS pOIlCOS. se ~esr:~!lb can za_ um novo estilo de luta polltlca, por- tado José Jofflly, lamentando não se Rumlvelmente·de snúde, devia reco-
• RepubUca, ~esrespe.t"r-,c a CO!1S _ que, toda a vêz em que hã certa achar S. Ex", no recinto neste mo· lher·se à. Inatividade. .',
t1tulçao, saltal .se !l0r c.ma. dos prln presaão não devemos brigar· Do mento, para a circunstâ.ncla de que ...
clploa mais rudimentares da ética e contrário, acaba-se sofrendo cio co- vlvem()s à luí de· uma Constituição . E que General é êsse que se pre
ela moral polltica. ração e dizem aUWi que eU sofro que estabelece o voto proporcional. tende convocar? Sem entrar na npre-

11: de melancolia êste momento que Devemos uma I1nmlagem cortêz úma De sorte que a representação dos par- clac§o das qualidades milltares que
atr"vessamOll. E tuc!:o Isso, por q\.le? linguagem suaveo acabar com. l1S tidos nesta c€!.mara traduz sua fOrça possa ter - para o que me falta o
porque não· podem pel'dt:r, ~. golpls- agressividades. ('Mu:to bem) de opinUio e um partido que tem nes- dev.fdo conhecImento - cUIÍlpre re-
tas de novembl'o, a ,Jos.çao chave que. . ta Casa uma representaçã de 7{} ou lemb,.ar Ao e.staCasa oue, se!!Undo os
mantiveram. com a pel'maêncla. do Jã mànlfestei; na Comlsaão dc' Se· mais Deputados é uni pode~ com qual r!epolmentoslnsuspe~to,s a.téde 'verea
Sr. General Od:llo IJenys no c()man- gurança,o meu ponto de vista com a Nação tem de contar. um podcrpo- dnre~pet~ncentea ao Partido Repu
da da Zona Mllltar Le.st,e. Então. 'que relação ao projeto, C011llldero Isto lItico, forte, com o ~ual a própria hllcano, oue. na Câmara dO_Distrito
se busca, nesteinsta.1te? Dilatar êsse tudo como uma ãrvore com gaihos, Maioria cleverá. contar em det.ermi- 'F'edpl'al exercIam a subllderanç.á do
prazo, ma'1tê·lo por mala t ..mpo, e nas Estamos agora. discutindo ou vamos nadas circunstâncias. . 001,P.rno. 1\. segundo fIR' dpcJ~l'ações
pJcrell condições. discutir os gnlhos,. Comparand() o Desejo pedir a atenção da nobre dl1('ln'm~nclante. dFl Po1fcl~ MlIltar ó o

. . _ PI'ojeto a uma árvore, acho que é Maioria para () se:;:ulnte: nas vota- lTI~ndante ou .autor Intelectunl dos'
O proJet<; do sr,. Arn1.lnao Falcao êle inconstitucional; uma colsa moro· çõe<; que estão sendo registradas 110 ".otl~ncn"'l'ntos, .. das a!!'ressões rte riue

era, pelo 1,11enos, lmp~ssoal; dIlata- ta, porque fere a Constituição, no correr de nossas sessões, o voto deci- foram vItimAS, nll tarde de .1,· de lu
va a~tomàt1:amente todos ~s i ~1'aZOS'1 seu Art. 67, A8Ilim, sendo inconsti- slvos não são os da Malorial São sim nho, os reprp.sentnntes do povo.
Mas e.ste! nao; deixa à? a. b.tIlo do tuc!onal, dl! qUe v~le ês.se pl'ojeto, () votos da Minoria. E o fato da'pró: E' ê d ..
Sr. Pre.sld·ente da RepubOlca .a ma- essa lei. Se amanhã for premul- pl'la corrente majoritária C()l1stltulr- . ··i asse esresocitadol' do Parla_'
n'Utenção do Gelleral, lia atIva. Ê g-ado? Cal a lei as emenc1o,s e Inú- se de dois grupos _ sendo que um '!Ien o o eSPRncador dos Deputados
como se fôsse uma ,;ubmlssáo do üe tels os argumentos qUe estão sendo· podel'osoO, como nome de Minoria _ .cue Sl'" oretende render nesta hora.
:Deral à sua cond:ção dz Presidente expendldos. _, já cstâ lndlcandoque aquela. pOsição ora h menFlllem. -Essa a I'azão pre.

{àiL República.·O meu voto; na Comissão, tal pél~ assumida. pelo DeputMo JOEé JoWly cpu~ da nossa opo~lçüo à .decisão.
Esquece, porém, a Mllnr!a. - claro Incons'tltJ:C',onalidade, E dl.sEf. lã supondo que seu partido ~:ll1Seglliu ~. nFlti. ·apenas.· por ter ,sido êle um·

que não desejo, ne.sta ill)ra m~la,ncó' o segulntl!: Isto Interessa aes mJ1l•.vitórla considerável sÔbl'e 'ã. União d?ã cd~es condutnres dn .fácil cxpe-
llca. cantada pelo :Sr. JOSé Joffl.y. a lares e êles não foram ouvidos' os Democrática Nacional", decorl'cde im- ç (l e 11 de novembro.· ..
morte do Sr, odl:1o :Denys -'- que militares têm de falar, através' dos pressão inteIramente ilusória, porque Podem ter, uorém. nesta hOl'n.os
mais forte aue nós é li v,da, E: 1l\~ ..s seus Estados Maiores que são os ór- sem o ap~l'o das correntes partidã- nossos oposltores a. cel'teza - e .com
fcm:eq,ue a vIda é a mortc. Tenha gâos que .recebem as aspirações das rias que d'?ntro déste 'recinto votam êles o Genel'al Lott - de que I\S til"
cuidadO, pOl'~m, a morte: na hora Fb~ças Armadas. O Ministl'o pode Com a Maioria, o PSD não teria con- I'as em ·qUf" mel·~ulhn. 'êste . fim dc'
em que ela se avizinhar do Gen~ral ser um civil, o Mlnilltro pode desco' quistado a vitória, <'lebate não InvRdlrão a nossa· alma.
Denys, a Maioria votará, um proJcto nhecer as aspiraç5es .do Exél'cito. SI', Presidente, devemos pl'Oceder ~ela há de ressurgir, sempre e ne•
• cllbando c.:>m ela, j)orqu~ o General p()rque.êle é efetivamente um adm1- neste instante c0!:ll relativa prudên- eessàrlamente, uma aurora, Havemas
Denys não pOde sah' di) Exérc\to. nlstrado\', Essahist6iia de .se dizer cia na manifestaçao .denossos j!izos. de encontrar· no· nosso passado, naS .

b ·t b P I a \ MI-'ft é d Encontramo-nos, neste plenârio, S\l- nosaas tradições e ~as lições ilos nos-
(Muito em; mu; Cl em. a m s, li"'! o .,..,tro comandante por e, jeitos _a severo julgamell~O de nosso~ sos maiores, ns energias bastante plIra .

O ·SR W·ANDERLEYJúKIOR' legação do Presidente da República companheiros e e.!tou certo de que, continuarmos, com pe"tln'cla·. com
• ,. • é fantasia. Quando há. guerm, Quan- se o nob e 5 D t d é • " ,

(Para encamlnltar a llotaç/io) 'do há luta, o órgão principal Que re. Iy I 'tI! r, it epu a o Jos . Joffl- enerll'la, sem desfalecimentos -e lem
8r. pr- lden.4, Sra. DeputadOl. o preljenta as Fórças Armadas é, efe- tnslSO. na at ude que allllumluhoje cBultulnçlles.a luta em que temos

"" ... nes a. ..mara, perderá a liderança vlvlilo.empenhados em prol do estabe-
llleu estllo é diferente. Ouvi, há tlvamente, o Estado Maior. . que vem exercendo com efeito. aquê- Il!clment(l de uma democracia, relLa,
pouco, o ilUstre Llder da Maioria • sr. Presldent.e. não &C~ .CllIIlIlS~ les nobres Deputado. da Maioria e da da dignidade do poder civil. (Mllltll
ti lembrei-me do tempo em que p.Ü1' .;r~ IdversárlOl, oa membrOll da própria Minam, que t.enhlU11conhe- llem: multo bem. Palmal)_
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Levanta-se li sessão às 20 horas.

\\)içll'O • Justiça. à*Segutança N3.
clonlll e de PinançaAl sõbre U emen
dN.

99.' SESSÃO EM 2â'
DE JULHO DE 1956

.( Extraordinária Notu.rna)
P:it~ID1::NCIA DOS SRS.: GODOl

ILH.A. 2.° VICE·PRES1DJ!,'li<TE, E
ULISSES OUIMARAI.:3. PRESI-
DENTE. .

ÁJ; 2Q horas e' 3() minutos com-
parecern CI5 Senhores: .

UlluesGuhnal·àe6. '
Flores da Cunha.
Gadol Ilha.
Leonardo Barbierl.
Estev€s ROlfl'lguee.
Aurélio Viana,
Mario Palm~rio,

Esmerindo Arruda.
Jonas Bahíense. .

Amazonas:
Antônio Maia -.... PSD.
Auree Melo ...;. PTB.
Josué doe Souza - PTB•.
Manuel Barbuda '- PTB.
Pereírn da Silva - PSD.
Ri«;a JúniGT - PTB. '

Pará: .
Looão da S:J\'elra - pro:
Deoo"oro de ·Mendonça - P:SP.
Gabriel 'Hermell - PTB.
João Menezes.,.. PSD,
Lameira Bittencourt :';"PSD.
LaPQ de Castro - PSP .
Nelson' Parijós - PSD.
Vlrginio Santa Rosa - PSP.

Maranhão: .
Afonso Matos - PelP.
(\9-9.56\ , .
Costa Rodrigues - PSD.
Cunha Machado _ PSD.
Freltas D!niz ...;. PSD.

, Lister Caldas - PSO.
. Newton Belo- PSD.
Renato Archer - FSD.

Piauí:
Chagas R:odl'iguea - PTb.

.Hugo Napoleão - PSD.
Jos~ Când'lrl:o -. UDN.
Milton Brandão - PSP.
Vltorino CeTl'eola - PSD.
Slgl'fredo pachecO ...;.,. PSI),

CclU'á:
Adail Barreto . .,.. UDN.
Alencar Araripe ..:.. 'UDN.
(S'9-56) .
Adolfo Gentil - PSD.
Antónlo HorAclo - PaD,
Armando Falcão - PSD.
COltornbo de SClIlZa -PSP.
m'nesto Sabóia -:- UDN •.
Dmerlndo Arruda -"' PS'P,
Prancisco Monte -tJDN.
Gentil Barreira _ UDN.
Leto Sampaio - UDN.
nO·8-56) . ~.

Menezes'· Pimentel .... PSD.
Martins Rodligues _ paD.
Moreira da Rocha' - PR...
PerlloTeixeirB - UDN.

Rio Grande do Norte:'
·J)jaJmfl Marinho - UDN.
B1c'er Val'ela - PsP.
Gan'o de llofedelros - PSP.

I
Jo.!é· Arnaud - psn.

Paraíba:, '
, Or:lUlt !!l'iultli - PSD.
I Ernâni Sátiro - UDN.
I Ivan ·BJchara - PL.

I· Jandul Carneiro - PSD.
JOlt Joffily - PSD. •
Jfl~o Ursulo .,.. UDN.

. JoiO',Agripino .:.; UDN'. ~.

Pereira Dln1z - PL.
Praxedes, Pitanga - UD!\,
. PernambucO: . '.

Am'f!UI'Y Peod-ro.sa -' PSD.
ArrUda Clt.mml __ PDC.
Barros Car\'alllo - PTB.
Magalhães Melo..::.. PSD.
NII~ Coelho -"P8D.· :" . ,
OSvaldo Lima FIlho - PSP';,:: .

-Alagoas: .,.' . -,
,Aurélio Viana ......PSB.
J~é MONo,":UDN.

MeJ !l(azuAio - PL.
Os Cal' Came1lo - PSD.
Paulo Germano - PeD.
Pio Gueúa'- UDN.
Pontes Vieira - PSD.
sente Maior - P'l'B.
Ullsses Llna":'" l:'SD.

.Alagoas:
.....rmando Lages - UDN.
Mendonça Brl\4!'a- PTB.

Sergipe: ' .
Leíte Neto - PElD,
Wulter Fl'anÇo - UDN•

'Bahia: .
Augusto Viana - PRo
Dantas Júnior '- UDN.
Eduardo Catalão - PTB.
Eunapio 'Que:roz - PSD;,
HlldebTanllo oóell - PRo
Nila Costa -- PTB.
Vieira de Melo - PSD.

Espll'ito santo:
Clcero Alves - PSD.
Jefferson de Aguiar _. PSD.

Rio de Janeiro:
Augusto de' Gregório - PTB.
CarlOs Pinto - pSD,
Edilberto de castro;'" UDN.
'renório 'CavalcantI' - UDN.

Distrito Federal: ' _
Carlos Lacerda - U·DN.
Mário Martins - UDN.
. Minas oeals:
Bento Gonçalves - PRo
Dilermando Cruz - PRo
Ga~riel Passos - UDN.
Gustavo Oapanema - PSO
IJ'aci;:, .Lima. - PTB.
L1CU1'go Leite - trON.
Magalhães Pinto - UDN.
Rondon Pacheco ~ UDN.
VawonceJos cesta - PSD.

sao .t"'rt\uo:
AI'Lur Audrá - PSP.
'Brasllio Machado .xe:o - PSD.
};1';)" :l.F.Ú10 - PS;?
Carl11elo O·...gostlno - PSD.
Cal'los fiuJol - PTN.
Cal'v:ü!1..:> :;;obrinho - PSP.
D'agobel'to Sales - PSO.
Emilio Carlos - PTN.
Fel'l'az Egl'eja - UDN.
Fl'ota MOI'eu'a - PTS.·
Iv.ette Val·ga.S - PTB.

'!Auro Gomes -PTB.
LOure!l'o Junior '- PR..
Luiz Francisco ...;.,. PSB,
Mellottl dei Plccbla ;... PTB.
Miguel Leuzzl - PTN.
QUll'illO Ferreh'a -UDN_
Ranlel'i MaullU ....;.' PSD.
~ê· Ferreira :.- PSB. .
Roxo LOure1ro - PR,

'Rui Nazareth - PSB <15-B·9ó6>'
GoláS:

Cunha Bastos - tlDN.
Eltliv:il caiado - UDN.
Wagner E6tel1ta - PSD.

Mato Grosso:
'.Julio de castro Pinto - UDN.

, . Saldanha ~rd - UDN.

PlU'anê:
Heitor Filho - PTB.
HUgo Cabral - UDN.
Newton Camel1'o - UDN;

Santa catarina:
Aderbal Silva - pSD.
Leoberto Leal - PSO•

R!o Grande do Sul:
Adlllo Viana - PTB."
CesarPrieto - PTB.
Danle-l Dlpop - PTB.

, Q1gar Schnelder - PL.
João Fico ...;.,. P'I'B. .
RaUl pilla -:" PL ..

Amapá:
Coaracy Nunes -'PSO (91\,

o SR. PJÍE81DEMTE:

Levanto a §essão designando para
a extraordinária das 20 hOras e 30

. minut<lsa segu1nte
ORDEM' DO DIA .

YlO'tação.em àlscussloúnlca, (\0
prc,ieto n,.0 1. tiOS, de. ·1956, do Senado.
que altera Cl art. H,. da Lei n,o 2.370.
de 9 de' dezembro de 1954; tendo pa-

. recer favorlive! <lu COmllS6el. de
Constituição e JÜstlça• .de sellura~'
Nlici.ollCll t de Finança., e dependente
de· pa.recer das comissões de COlUlU-

.-

SIo fitos. êiStlI. ljue pelariul. JIOI
certo, 111 consciência dos deputad08

- (Para encaminhar a votação - de todos 'os partidos, num Congresso
Sem r,'<';"';o do orador) - Sr. Presl- independente e soberano. para mostrar.
dente, Srs , Deputados. por mais con- lhes que a Lei. Denys, ainda por êstes
vincentes que Iússcm ali palavras que motivos. não pcderia ' ser votada. Por'
cu tivesse de proferir.diantc dêste re- que a medida que se Impunha•. numa
cinto vasto, elas. evidentemente. n50 Repúbllca morallzada ~ dlsclpltnada,
convencírlam qualquer dos Deputados eu a Imediata sUb.6titu~ção. no Co·
do Maioria; jâ que todos.êles estão com mando, 'do general sob cuja direção
seu pensamento. 'seu valo. suadelibe- superior tais atentadas, foram cometi·
.ração tomada, do.!!. Era. o que teria sIdo feito, como

I;atisfação à Câmara e li Nação. no
Por outro lado. ser-me-ia difícil, neste préprln dia dOs espancamentos, se

curto' prazo regimental de que disponho houvesse goVêl'na na. República.
para ocupar esta tribuna. fazêr um re- Em vez disso,. o general então i1ici
sumo do meu pensamento li respeito tamcnte investido na Função inexistente
da momentosa questão em debate, nesta, de comil.ndante militar da ~idade,. vai
Casa do Congresso, Nacional. ser mantido no comando da Zona (este,

Por ;";50. Sr. Presidente. prefiro ler. regula'!') do. qual .deveria ter sido afas.
desta tribuna. o ál'tigo hoje publicado tadoi mantido, EI.nda que para tanto
:na iinpren!jil da Capital Federal. da seja preciso que a Câmara. em !cglmc
lavra de u/ii das meteres jornalistas po- Ide urgênc~a -.mo~lfiqUe ~ Jeglsl~çIlO. su-

. Jiticos do momento. o grande eonsutu- b~erla prmC,lplO!l ccnstitucicnalg esscn
cionalista Prudente de. Moraes Nero, i C1a~s ao ~eglme, desatenda .aos sup~rio,
g o que vou fazer. porque está. sínte- 'I res interesses permanentes das F-orças
tizaclo, .nc meu entender, o que de mais Armadas. . . ' '
apropriado .se poderia. dl.·:er sãbr.e, a . Para, não ~UbStlttLr o, general~ subs
matéria em debate. nesta hora em que t:t~a.se a LeI. ~,vldencla-se mais urna
falo á C"m~m dos Deputados. '1 vez, qu~ a Col.'stltmção. desde, novc~-,

bro, esta. rcduzldn il Iarrapos Jmprcsrár]
. "O cspctaculo .d;l discussão do pr~. vc.s 'c incapazes de deter. qualquer novo
[etc Dcnys, na. Câmara. é um dos mars I alentado ao regime que instituirie c se
deprimentes .e desalentadores '. Perde. Iextinguiu pelo retorno dê um. ministro
Tom-se, naquela Casa do Con~rrsso, I exonerado. que i'e proclamou Jnarre
quaisquer pleocupa.ão de salvar, aO:dúvel e só com isso anulou e anula com
menos. as aparencías. A d,iSC\l'S<lo,.e: pl,tamente .0 sistema legal.
apenes uma iorn:ahdade rcqimcntal; sem Tudo isso são aspectos d'c um Ic
i' menor pretcnsãcde d~batcr realmente: nõmcno muito mais grave: cujo ritmo
esclarecer e enca':"lI1har para solução e cujos elcítcs .<l. cr.se econômico..finan
correia o pro~uncJam~nto da plenl~rlo. cc.ra acelera e alarqa: a decomposição

A . ma:ona sltuac,'oDlsta vel por pau. do regime. a ruina ·do edifiéio politico
e, por pedras. transpondo, argUl~cntos e da democracia reconstrui da. a partir de
d~ficuldnd.es. como ~m tanque. fe:to para I -15, ,scm a indispensú.vel solide:. Sua
nao • escolher cammho e ..derru!,ar. os casa não foi eonstrulda na rocha e sim
·ohst..culos pela !õrça ,ou nalgnol'ân- na areia '" A derrocada Iláõ decorre do
da". como di: o povo, sem conwncer,. construção em si mesma c' sim da falta

A questão de ordem suscitada pel~ de preparo do terreno, Foram derru.
Sr. Afonso Arinos. ao se IniCier a dis- badas as fundaçQ~s' e. 'hoje .'0 ecl;(icio,
cussão do projeto. na sessão de quinta- condenado e destelhado só falta' acabar
ferra. era de procedência absolutamen, de ruir." •

.... te irrecusável. ~ot. por~m, ,ehatida Sr. Presidente, Srs. Deputados.es.
~lo Sr. José' Jolflll. por SImples nega- tamos no fim de 'uma sesslio: por .coln
hva. de6acompauhad~.de qua.lque,res. cidénci~. no fini ,de um dia;. ainda. por
,bôço de nrgumentaçao. O hder peso cqlncidencia, no fim de umíl semílna
scdista limitou-&! 11 dizer que o seu e. ainda por' coincidência. no fIm d~
coJega da UDN não tinha ta%ao. E Ium mêll.
acabou:~e ~ ass~to. '. Queira Deus nlio estejamos; também,

O Sr. Bllac Pmto. na mesma sess1l0. vivendo o fjm de um regime. (1IIuilo
demonstrou que-o texto envi3do à Cã· bem: muito bem. Palmas).,
JlJara. e dado. como aprovado pelo Se- .. , .
nado. /laO, ~oincldia com o que e!el;va,O .SR. PRESIDEXTE:
mente fõrll aprovado na Câmara Alta. _otada. a. hora da prorrosaçAQ
A modlficaçlio náo era a;,enas formal. vou ·Ievantar .. sesslo. '
mas de Bubstância. lmpullha.se ~vo·I>eixam de' comparecer ClSe.
luçãodos llútógrafosao Senado. como' nhores:
determina taxativamente o Reglme~to. Divonslr COrtes.
Am~sa. parim. no intervalo entre a Jonas Bahlen.se.
sessão -de tarde.e a noturnil. limitou.se Dix-hult Rosado.
a consultar à 'do Senado. a respeitol e Amazonas:
.r«ebeu dêste um olicio 'com a trans. Antunes cie Oliveira· -:- PTIS
crição do lÍ1e~mo texto. A soIuç50 fere Pará: '.,
de frente o Regimento e iI verdade Armando Corle.a - psn.

" " • Maranl1fio:
soàegando ainda ao plenário do Senado Cid Carvalho _ PSD
o co~heclmento de lima dlivid.aque lhe Pedro Braga ~ PSD:
devetla ser submetidll,. P1aul:

O problema único. para lIm3icria, MarC<lS Pa:ente .:.. 'ODN.
entretanto, é a' urgénci", Não a lll,,;\:n. Ctclrâ: . .
eia regimental. mas li urgência de :Jto. F.]lclldes W:cor _. pSD.
a urgência reclamada pelo gentral Lott H'W11be~t,o Telxel2'a -. PSP.

, . d . 1 'd' d F- Rio G.'aJlde uI) Nane:e assegura a pc a prontl lia. as ur- Martins Fernandes _ UDN (19111
. ça~ ~rmadas, ?etermina~a ,sem out,.; a,gô:Sto de 1956) •
obleUv9 perceph vel. Para1ba:

Entre os. d~putados. alguns. háe n:io Ivan Bichara _ PL.
apenas da-'oposição que foram vitimas Rafnel Correia; _ ODN.
ou escaparam p.or muito pouco dos es. Pernnmbuco:
pancamentos cometidós à porta da UNE Adeolmar Carva!Jl0· - UDN.
por trbpii'ssob o comando do general Antônio Pere1ra - PSD.

, ..' . . Dias Lins ~ tlDN.
cUJa pas~allem pa~a a reser.vll lIt .pre- Herlic:llo do RêlW- PSD:
tende cv~tar. A fim .dc apurar IS res- Joséll4ade1 _ PSD.
pon8i1billdadespelp • espancamento, . na José LOpe&.":' tlDN. '
rmíprill Câmara funciona UIIMI Comlssl1o Jll6Ué.de Castro - PTB.
Pa.rliim~ntar.de Inquérlto. MOur, FernandN - PSD

~



Ferreh'a Martins - PSP.
He1'bert Leyv - UDN.
Horácio Lafel' - PSDo
Lauro Cruz -- UDN.
Leonardo Barbieri -- PSP.
Leônldas Cal'doSo - PTB.
Maia Lello -- PSP.
Monteiro de Barros - PSP,
Plácido Rochll - PSP, .
Ortiz Monteiro - PTB.
03-9-56) ,
Queiroz Filho -- PDC,
UllssesGUinlarães - pSD.
YUklshlgue Tamura' - YSO.

(loiás:
Bene<i1to Vaz - PSD.

, Fonseca e Silva - rJSD.
João d'Abreu -- PSP.
Nicanor Silva - I?SP.
Taciano de' Mello - PSP.

Mato Orosso:
Corrên. da Costa _trONo
Phlladelpho Garcia - PSD.
Wilson Fadoul -- PTB.

Paraná:
AntÔnio Baby - PTB.
Chalband Biscaia - PSD,
Firman ,Neto - PSD.
Humberto Mollnaro - PTB
Luiz Tourinho - ·I'SP,
'Ollvelrll Frallco -- PSD.
OStoja R'ogualti - UDN.
Fortugal Tavares - PRo
Rocha Loures - PRo

Santa Catarina:
Antônio Carlos -- UDN.
Atíllo Fontana -- PSD.
Carneiro Loyola - UDN.
Celso Branco - UDN.
Elias Adaime -:.. PTB.
Joaquim Ramos - ·PSD.
Lemer Rodrigues - DDN.
Wanderley Júniol' - UDN.

Rio Grande do Sul:
Clóvis Pestana - I.~D.
COelho c!e Souza -'PL.
Coaracy de Ollveira - PTB.
Daniel Faraco - PSD.
Femando Ferrari - PTB,
Flores da Cunha.
Oodoy Ilha - PSO.
Humberto Gobbi- PTB,
Joaquim DUVlll -. PSD.
João de Paula.
Lino Braun -- PTB.
Nestor Jost ..... PSD.
Nestor Pereira - PRP.
Silvio SaosCl11 -- PTB.
unirlo Machado' -- PTB.
Victor Issler - PTB.

. , Tarso Dutrà - PSD., '
Baynard de Lima - PSD.

Acre: '
José Guiomard - PSD.
Oscar Passos. - PTB.

Rondônia:
Joaquim Rondon - PSP.

R10 Branco: .
Felix ValoiB - PTN (213).,

r?r- .•.•..;;".,._,.' .... <,,-,..._--. J

Medeiros Neto - PSP.
Segillnumdo Anc!l'ade DO::"'.

Sergipe:
Airton T-ell!s - PSO,
Al'mando Roílemberg - PR,
Francisco Macedo - P'fB ..
Luiz Ga1'úa - UDN.
Seixas X:;·Órla - UDN.

Bahla:
Alalm Melo - PTB,
Altomar BRleeiro - UDN.
Aziz Maron - FTB.
Ber.bert de Castro - PSD.
canos Albuquerque - PK.
He1mõgenes Principe - PR
Hlldebrando GO~5 - PK.
JOIlé Guimarães -'PK.
Laurlndo Régis - PSD.
Luiz Viana - PL,
Manoel Novais - PRo
Nestor Duarte":" PL,
Otávio Mangabeira - PL.
Oliveira Brito - PSU.

.~i'ael cmcuré - UDN.
~'aimundo Brlto - PRo
Vasco Filho - UDN.
Rui Santos - UDN.

Espirlto Santo: .,
Floriano Rubin - PTB, .
l.ourival d'e Almeidà - Ps!>.
Napoleão Fontenel1e - PSD.
Nelson Monteiro - PSD,
Ponciano. dos Santos - PRE'.

Rio de Jàneiro:
Aarão Steinbruch - PTB.
Alberto Tôrres - UDN.
Arlno de Mattos - PSD.
Barcelos ,Feio - PSD.
Celso Paçanha - PSP.
Getúlio Moura '- PSD.
JOsé Alves - PTB.
José Pedroso - PSD.
Mario Guimarães - UDN. ,
Pracio Kelly -UDN.
Raimundo Padilha. - UJ)N.
Saturnino Braga. - !'ISD.
Tenório cavatcanr; - UDN.

Distrito Fedel'al:

Adaut~ Cardoso - UDN.
~enja~in Farah - PSP.
'Bruzzi Mendonça - PRT.

, Cardoso de Menezes - PSD.
''::Illgas Freitas - PSP.

Frota Aguiar - UDN.
Oeorges Galvão - PTB.
Ourgel do Amaral - PRo
João Machado - PTB.
Lopo Coelho -. PSD,
Luthero Vargas - P'I'B.
Oallon Braga - UDN.
Rubens Berardo - PTB.
Segadas Viana - PTB.
02-9"56) ,
Sérgio Mágalhães - PI'B.

Minas Gera~:

.Afonso AI'inos - UDN.
Badaró Júnior - PSD.
BUac Pinto - UDN.
Dias Fortes - PSD.
Carlos 1.uz - PSO.
Celso Murta - PSD.

'" Daniel Carvalho - PR.
~tev~ Rocrrigues - PRo
França Campos - PSD.
Geraldo Mascarenhas - P'I'B.
(31-7-56) • .
Guilherme Machado - UDN'
Ouilhermino de Ollveira - PSD
Israel' Pinheiro - PSD.
Jaeder Albergárla - PSD.

"_' . José Bonifácio - UDN.
';~~a -,!ário Falmérlo_ PTB.
;. ,. Mentfes de SOUZa - PTB.

Milton Campos- UDN'.
'Nogueira da Gama -PTB,
:fogueira' de RezeMe - 'PR,
Oscar COrrêa - UPN,

• Otaclllo Negrão - PSD.
~" Ovfdio de Abreu - PSD.
o Plinio Rlbeiro- PSO.

Starling SOares _ PSD•
•• '1I1timo de Carvalho- PSD.
): l:Jr1elAlvim .- PSD.
" .. ... Sio Paulo.
~t . Absuar BastOll - PTB.
~~".Arnaldo Cer(feira - PSP.

~!,'.',:::.',._.-,.,~:::'RV'~a:1-:.~.
~lI},eutl1bo Cabral - PTN.
li~:'.J).goberto Sa1tl- P8D. ,
Bi:}.,::llr.aWO, 011'_- PTN.

.",., dente, sou incapaz, como 'considero in- mftra:; como tám6ém O Pais, 'qut! nos
capazes, não apenas V. Ex"s., compo- está acompanhando, verificar o tra
nentes da Mesa, mas todos os Depu- tamento Inamístoso que se estã. sen
tados desta cll.mara, de fazerwna do para com a Oposição nesta C;:'5a.
afirmação mverídíea. <ntuito bem).
. Há poucos Instantes estive na por- O SR, PRESIDENTE - Recebo
tana, onde o funcionário encarregado as palavras do nobre deputado cem
de anotar a presença dos Sl·S. Depu- o apl'êçe e com o l·e.speito que sem~
tados me declarou que o número de pre me Inspirou S. Ex.", Mas devo
213 Deputados que V. Ex," acaba de Informar que é menos correta e exa
anuncíar era o correspondente jl. en- ta a sUa informaçlio ao me il.crlbuir
trada na sessão da tarde e que não 'ti. a afirmativa de que a ·I"o.:'taria não
nha elcmentos para afirmar qual o haja organizado nova lista de pre
número de deputados que. chegavam sença. Apenas aürme; que a Mesa f C
l,'ala esta sessão e que se esta.va ba- louva na informação prestada r.ela
seanc; J naquela lista anterior, Portaria, Por Isto, anuneíe; li Casa
,81'. Presiclente, reclamei do runcíonâ- 213 Deputad'oa presentes.
1'10 e disse-lhe que, a bem da própria O SR. PRADO KELLY _ Se Vossa

- seriedade dos nceces trabalhos, não se Excelência me permite, díreí q'.le vá
llwerla abrir uma sessão ~ova eon- rios DepulJados consultaram .o fun
tando para isso com o numero de clonárlo da' Portaria 'edêle ouviram
deputados de uma sessão anterior. O a informação de que não há nova lia
funclonál'io alegou ditlculdades de fa- ta de presença. V, Ex,~, estou certo.
eer novas anotações. Deixei então nio sobreporá a palavra do tuneío
minha reclamagt,o,que renovo perante nário ao depoimento de. colegas
a Mesa, no sentido de .que. mesmo di. llustl'es.
ante dessas dlficuldades,o dever da Haverã, aliás, forma multo simples
Câmara era de registrar a entrada dos de demonstrar o acêrto ou a veric!
novos. deputados que se cIlrig!llm a dade do que se está alegando: e fa
êste pleU!-rio e não aceitar para .a zer .requísítar a lista da Portaria da.
nova sessao que se. ia iniciar um nu- sesslio da tarde e da noite ,Fical'll\,
mero oomputado, quando da sessão se V. Ex." permItir, à dlsposição QB'

anterio,!', _ Mesa para, em face dêsse ,elemento,
Espero,' por conseguinte. Sr. Presi fonnular nova questão de Mdem.

dente, de V. Ex,", cuja bôa fé no caso (Multo bem).
sou o primeiro a reclamar, que tome O SR. PRESIDENTE _ Devo In
as medidas ao seu alcance! no sentido formar a V. Ex," que a lísta de- com
de verltlcar se. desde 9ue se. vai tr~- pareclmento da sessão vespernne, j4
tal' de u~ nova votação, existe o. nu- foi para a. Imprensa Nacional, de
mero de deputados para l!lBo neeessà- modO que não é possível fazer &lua
rio, de aeõrdo com o. Reg1mento, por- riri ã .
qUe seria realmente uma violação, se- ve, caç o.
ria realmente um desrespeito, não V. Ex." vai. concordar comigo em
somente à Lei. Interna. mas jl. pró- que não há prejuízo, e .reaímente não
prla verâade, aürmer-se que existem houve, porque, a ,votação é q1.l.e Ira.
213 deputados, nesta nova sessãG que acusar se há ou não quorum lC!Jal
agora se inicia. para a votação.

E' esta a questão de ordem que sub- O SR,PRADO KELLY - Perml-
meto à. ,coJlSldel'ação de V. Ex." pe- ta-me .ainda V, Ex,". Não querv tra
dindG as providênc'as que o caso exija. var um diãlogo coma Mesa.:>Ol'que
para. apurar·se qual efetivamente o sou respeltadol' do. estilo regimental,
número de. deputados que compare- mas como poderá V. Ex," ap'.11'ar o
ceram a esta sessão e não à anterior. quorum da sessão?

O SR. PRESIDENTE - A Mesa, O SR.' PRESIDENTE _ Pela In-
ao anunciar o número·,de dep<ltaàos formação prestada pela Portaria.
presentes em plenário, louva·se na ,O Sit. PRADO KELLY- Eu disae \
informação forneciaa. pela !'ol·tnria, ll. V. Ex," qu-e não estava a sollcitar
porque não tem outros ,el-emen'.ca a 'proVídênciatl, Queria apenas regist:a.r
seu alcance para verificar a. sua exa- o episódio. :S:ste ficar:(J. para a "lnál!se
tidáo. . dos ao~n tecimentos que se estão de-

:EMdentemente que sÔ o proc~SS() da senrolando no Parlamento br'i~i1elro.
~otação acusará oU nlio a exist€ncia 'o SR, PRESIDENTE - Qu~ro,
do quorum legal., nesta altul'a, acentuar que n Meu,

No éntanto, devo esclarecer II Vos- sempre com a maior lisura.
ia Excelência que., c~gundo m~ 111- Nilo temo.! nenhum interêsse ern
formaram vá.rios fWlcionárloa d? CR- fraudar aqui a legalidade dt nOSS06
sa. a. comunicE!oçio du Portaria teve trabalhOli. A. Mesa quando :1nuncla
corresponder, de ce-rto :nodo, à v~r- que há número de Deputados pl'eden
dade, porque a maioria dos Sanl:ores tes e de DeputnclOB para votação, lou
Deputados se encontra no RcsraU- 'va-Se na iliformação prestada pe!"
rante e outros próximos do l'ecinto Portaria. . '

O SR. PR};!õllDENTE: do Palácio Tiradentes. , , Não tenho e'ementos pal'a nl'llulr
- . '. A verificação se pl'ocederá ao ini- ae Inexata l\ informação que forne-

A lista de presença acusa o campa- Clal'-sea votação, Vamos Pl'OsSelj'l1ir ceu a ?ortarla. , '
recimento .de 213 Senhores Deputaàos, no processo de encaminhamento da Asssim, continUa o encaminhamen-

Está ab.rta a sessão. votação. to do Projeto n. l.OS5. de 1956.
O ·SR. GUILlIERMINO DE OLI- O SR. PRADO KELLY' seguirei iI. ordem de Inscrição al1-

VEIRA: ' 'mitlda pelo Sr, Preslflente efetivo
_ (Para uma qUestao !!e or!!em ela Ca.'la na SeI'São vespel'tina. Evoll

(Servindo, como 2.° Secretário) Sem, reVisão do ora!!or) _ SI', ,Pre- respeitar esosA ordem de lnscrlçll.o,
procede à..leitura dn Ata da sesslio an- sldente, quando a Mesa. 'no fina! àll porque foi S. Ex."que assim decidiu,
tecedente, a qual ,é, sem observações, última sessão, declarou que C')n"ocava embora· tenha... eu orientaçlio' cUferen-
assinada. . outl'a para as 2),30 horas, verltlCluel. te e ~udesse adotá-la ,Mas. como

1 SR pnrSJDENTE' sem esfôrço que-se estava - ,~~nl a 5'1 Ex, admitiu a Inscrição, Ll ~I.
• • devl.!la vênia emprego a palavra _ pa avra. rigorosamente, dentl'v ela

PaS3a-s~ à leitura do expedlente.fraudanao o dlspollltiv.. regimental or~em. '

O SR ARMANDO FALeIO' que pr~ibe prorrogação de prorr::>~a- Ad ehiml aB Plllat vra o Sr,' Deputado
, , , • ção: Nao levantei a questão, porque· a arre o. •

(Servindo, como 2. 0 secretdrio) , acreditav,a. .inútil, de vez que la ha. O SR. ADAHIL BARR~ - Se-
declal'a nâo haver expediente a ser via um requerimento sObre a mellll. fhor Presidente, vou desist.r da pa.
lido.. . , ele AUtoria do nobre LideI' di!. Maioria, a~\:'R PRESID............ "

, Mas a declaração que a gOl' a foz . ......... - Tem, &
C! SR, ERNANI SATIRO: V. Ex.', segunao a qual não se man- palavra 051'. seiXas Dória.·

SrPresidenie peÇO 'a palavra pela dou ilrgllnizar nova lista de presença O SR. SEIXAS DólUA'
Or<lein~ . , , ~l\a, ~:~st~n:'l:::rt~~~ve~~_::anà~ Sr. Presidente, também ~ou desil-

O SR. PRESIDENTE: que estamo,' numa fase depl'l)Tl'o- tir da pA1avta,por isto qUO, 11,) .meu
.. , .. I~lo da se&'llo da tarde. h\wendo entender,V. Ex,' tem eU! ~UlIB DlliOl,

'rem a palavra a nobre Deputado. apenas uma 'lIIpenaio do"n"..oll a maneira de remediar o, êrro. 11
O SR. EB,N.A.KIUTIIlO: . .' t.rabalhos por, .trint-. m1nutoe,•. êrra existe, e nia· hIi neKa.r" 6 !ou..
, ..,' . . NIa ,peçO urlvld{,nela illBuma, nada citar ,I. Portaria a 'lista· de pl'e.enoa
(PlIrIZUml ,'lu.ltctcl de 0I'lI1m__ lOuclto, pronunciou eatl/il palavras dll aesalo' quo 10 est' :eaUzandO

Sftsr",r'lfo doOr/ldor> - 81'. Preal- 1)11'& conatarem de &tI: • poder & ca- l101'a.
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"V Ex,- ecnsídere, inclusive, a tn..
mítoJção postenor, Teremos de en
viar ao senado, nos têrmoa cio Re&i.
mente, as emendas apresentadas aoa.
arngos 1.v e 2,", Orá; Só houve emen
da 110 artigo 1.". PlJl'tanto, ISS Elo
emenda nü né SUbstitutiva, devendo a.
Mesa. agir, na votação da matéria, de
acôrdo com a. conceituaçiío de haver
apenas emenda parcial ao projet.o
originário do Senado. (Muito õemi
mUlto bem.)

O SR. PEREIRA DA SILVA:
o SR. PRES:.IlENTE:

- Tem a palavra o SI', Carlos 'Al
buquerque,

O SR, CARLOS ALBUQUERQUE:
- De~jsto dá palavra, SI'. Presíden
te,

Dcsi.sto da. pala vra, se V, Ex,' não
desejar fazer aquilo que julgo do Cle
ver ce V, Ex.". (.'\flllto bem).

C SR PRESlllENTl::

o SR. PRADO KELLY: O sa HEBERT LEVY:
(Para uma questão de ordem). (S:m (Sóbre a questão de ordem) (Sem
reslsão do orador) - Sr. PI'csidc:)te, revisão do orador) - Sr. Presidente,
talvez haja da parte dos nobres estou sendo citado nominalmente pur
Deputados incompreensão, quanto ao um colega da bancada do meu EstaJo,
alcance das palavras do nossolluEtre colega que, embora venha das plago1ll
colco:-a SI'. Deputado Carlos Albu- da Paraíba, é recebido em São PaUlO
querque , como um dos valores que se Impuseram

(TrOcam-se apartes Simultâneos). POr seus próprios esl01'ÇOS,
'" SR, PRESIDENTE - (Far.e;tdo Aliás, não é preciso dizer que em

soar os timpanos) - Atenção. srs, Sáo Paulo. todos os valores, venham
Deputl!dos! Com a palavra o sr. de onde vierem, encontram o seu .:lc-
Deputado Prado, Kelly, ' vido lugar na ccmunidaee.

- Tem a palavra o SI': Deputadll O SR. PRADO KELLY _ MlllUl Mas, na verdade, não tenho ne,-r..unl
Rllimunelo Padllhn. certc, Sr. Deputado, que haja uma têrmo, nenhuma palavra que deVa xe- (Sôbrea questão de ordem) (Sem

, l'eclamação justa, quauto aos fatos l ue tirar. Apenas pedi a- V.Ex," que me revlsdo do orador) - Sr. Presiden-
O SR. Rtl.IMUNDO,PADILHA: estao sendo imputados. Compreendo, assesurasse aquilo queentenc1JII ser ,e, é Curl080 que, a esta hora cos

_ 51'. Presl.dente, também desisto (T o . um direito que o Regimento m\', n6SC- acontecímentcs, 11 esta hor.;> do de-
d ... r cam-se novos e veementes gurava.. de sei' ouvido por um número cate - que já não é debate, porquea paínvru, apal'tes) i'L
'- 'rem a p·alavra o Sr. De ut d . Buf c ente de Deputados susceptivet :ie estamos encaminhando a vocação do
Herben Levy, p a O O SI', Carlos Albuquerque _ rS1,á decidir uma votação, Este é elaramen- projet<l - venha. o nobre Depu,ado

certo, Retiro o térmc, mas mantenno te o sentido do encaminhamento da BlJac Pinto l'eed1,ar matéria. já resoí-
O, SR, HEBERT LEVY: meu protesto veemente contra a atl., votação, Agora, pretender que o Regi- VIO!. peia Mesa e aprovada pelople.

tude da Mesn. mento entenda que o encamínhamentc ll<ll'lO da Casa.
(Sem l'cvisão d oorador) - Sr. tll'e- O Sr. liltimo de .Carvalho _ I'ro- de votação se possa processai' com a Ora. isso e de irritar os nervos até
s.dcntc, nao eestscc uu "palavru, mas testo, sim, éadrmsaive). Casa. vazia' de Deputados é, evidente- de pessoas como eu, de calma. aeso
quero lembl'ar por minha. vea uma q Sr. Lameit'a Bitencourt _ Que- "mente, tirar tôda posslb1lldade daquli,~ lutaI (litlaneetade.) 1!: a revelação
questão de ordem. remos ser respeitados! debate esclarecedor no qual se func.:l. de que não se quer senão cQ~tinuD.r

Quando me e conferJda a facU!· O Sr. Plcicicto Rocha _ Pe~o a pa- a própria razão de Ser do P~rlamento, naquele processo do sofisma, naquele
dade, pelo Regimento, de encaminhaI' lavra, pela ordem, Sr. Presidente, POl'isso, Sr. pnsidente, não como processe cie dar as coisas sentido i,l
a votação, quero te~' também a. tacuí- O SR, PRESIDENTE (Fazendo soar regimentalísta, porque estou longe ae versa, de torcer o resulcado de uma
da ele, assesurana no .Re;lnltmto, de Os timsumos; - Atenção, senhores ser um regímentansta, apelo para o votaÇão concreta do plenário,
um auditório, sullclente para impres- Deputados, Está com a palavra o s,:- sentimento de justiça de V. Ex. a . li. A o ode t b Ih I J'
sionar pelos elementos que venho de- nhor Deputado Prado Kelly. fim de que realmente me ofereça aque- ssim, uno p mos :ra, a ar ..
bat~r. ' , O SR. PRADO KELLY _ Pedi a. la oportunidade que o Regimento n,JS que houve um Deputado hâ poucos

Nestas condições, perante V. Exll. palavrn em defel'ência· aos n01)1"s assegura: de nos dírígírmoa a uma 1I1111Utos que dlsse ser preciso haver
formu~arel m~u apêlo 110 sentido de membros da Maioria e para esclarecer Câmara. com número suficiente para decência no Casa, pergunto: onde, a.
que nao..se de u,ma nota d~agl·a.dâ' a. Mesa, reSOlver na votaçao, a proposU;ão que uecencia parl~mentarquoJndo há PiO-
vel ao 11m desta campanha. em que estamos debatendo cesses dessa natureza diante de ma-
se empenha o Legisla;lvo, com uma O Deputado Carlos Albuquerque, O Sr. liltimo de 'Cal'valho _ Isso é ;tliaJá. votada, diante de materia de-
decisão positivamente arbitrária. de que possui tantas qualidades notórlliS outra. coisa. V. Ex." falou 'que 05;<1 .cícíca pela. Mesa e vo~ada pe;"" Ca~a
V. Exa. Quero eonservar :c Qireito e qu'e tem a .malol' pollde,?no tra~/J, Câmara. estll 'vazia, que nâo haVl'1 s"lleranamente? Se enao há decência
de falm', mas diar~te de um auditó- usou de explcssão. Que nao acredito ninguém aqUi pal'a ouvir e para con- quando agimos de uma. forma, tam·
l'io suscetível dei ser lItlnllido' peja pos.sa ser considerada uma a.culla\,ã~ vencer-se de suas alegações, Ilém não há. decência da parte da
·Jninha. argumentação. (j'U'Ulto l1em) Ia quem quer que seja, O que 5, Ex a O SI', Lin.o Braun - Na hora da vo- q..eles qUf.\ querem continuar pel'tur-

O SR, PRESIDENTE _ O Re::i: tinha dito C!l'a. o voto intimo de 11i1e tação, onde está a UDN? bando a m·lnifestaçáo. legitima da.
1llento não exlg'e obrigatoriamente a I tódas as cOISas se processassem com los'" HERB"""'T LEVY maioria a·bsoluta da Casa., que já não
pl'esel ç d D' t d ,.' de~ro, Nisto pode haver ou al·Je=11 ..... ....... - El'all p-cde mais conter-se dlante de tanta
pOSSa \~lle;vólv~~u ;-,g~ôc~s~a d~ueV~:Ip~deria Bup·or.houves.se uma alusão 110Iq~~ tinha li dizer, (Muito bem; mUIto provocaçã.O c de tantas injustiçasl
.ação. Alills,· é quase de rotina Il plocedimento dos contrllrios, mas Md 11 ). \1lfuito bem.) •
Casa votar proposição sem IlpUrar O palavras de 5, Ex.· nâo M.nenhulr.,il O SR. BILAC PINTO:' O SR. PtlESIJJENTÊ:
númel'o de Deputados pmentes no :ftf:~~ ~~~~os~ê ~Plr~'"P:~~~; (Paro.' uma rec!amacâo _ Sem re-
I'ecmlo, a não ser no momento da . '" " • , A reclamação do Deputado BIl·~c
verll1cação quando são chamados pa.. mas, como quer. que seja, o nobl'C VISão ~ 01110.. 01') ~ Sr., Presloente, ,Pinto foi, evidentemente artiCUlada.
l'a emitir' seus votos •. Não conSidero Deputado retirou a expressão. . lla. sessao de hoje, o PI eSldente ela. setôQicanlente, e mesmo intempestl
pois, essa. cIrCunstân'Cia.essenclal e' Há. umasuscetibllldade esca.cerbÚil Casa declarou que consl~el'a.va a vamente, porqu~ o Regimento não
lttntlamental para o encamlnhamen- que só posso levar à conta. da fadl"a emenda que está sendo vo,ada com') permite reclamações durante a. 01'
to cie vot.açãll. ' porque, se todosestiYilssem a refle:ll: s~bstltl1tlvo ao projeto originário dO dem do Dia, Mas, tamanelo -comi)

O SR. HERBERT LEVY·· - Se atentamente na. mal'cha dos trabalhtl~ .-:e,nado, . _ questão. ele ordem a.. reClamação de
V, Exa., SI'. Presltlente, nAo querIparlamentares, é evidente que eESa. .. acontece, ~r~m, Cju~ a. definlçaQ des, Ex,". quer~ dizer ·que não pO&:l()
lnendel' ao meu apêlo, que conslderu expl'essilo nã? seria de. molele a P'''-. su~t.itutivo utá ~e~ta. no Art. 106'1 reve.r a declsao prOfe.rida. ~elo Pr.e
fundado em razões que se impõem duzil' a. reaçao desproporcionil.da quc § 3.. é a . pr~os.~..-o 3p1'esentada sldente da. Câmara. quand" concei-
por si mesmas, il'el à tribuna, emboraPl'Oduzlu. '- - como sucedânea a. outra ,8 q,:" to- tuou - e a meu ver, data venia opi-
cntenda que V. El:a, me estã, nll . ' . • mará o nome de' substitutiVo quandO míi() em con~rário, acertadamente'-
vcrdade, compelindo a. fazer qualquer ,A m~h~ In~n\~o, ao rn;11r a pal:l; atingira projeto no IJeU conjuntv, qando conceituou o substitutivo d&
c.oisa de que o Regimento. me res- Vlll.ct' e a. ni te: eru dnod nbc dente, 1.1

0
, 0 , Sr. pres.iden~,em faCe de uma Comills.f.o de Segurança como subBtl.

gual'cla Pe~o I V Ex mo o a, ev tnt seu es Q remento, questão' ele ordem levantada pelo t t" j t d S d
' y ,por sso, a • a" ·nobl'e Deputado Oarlos Albuquerl"a De .t. Ec i "'át' f d UIVO t·o pro e o o ena o, e man-

mais 'U~a. vez, que não me leve a antecipou-se com u,\na expllcação .q~e p~ac;,o. l~j,n 14 .rdo,. com", un n· jando observar o que prescreve o ar-
falai' -:Ilantc de uma Câmara l'azla, torna.rla. ociosa. a que ora dou ao pie- men dl.11? .a.r"oso "'~tlt °tiRe...mentoo, tigo 149 do' Rer;Unento Interno
que r~ao poderá. ser sensiblliza.da. pe. nã i da Cll. 1 . Ná I á. tl que spoe. su.... u Vo da Ca-
los meus al'gumentoll que visam o an- qU~lOquer l'e~;i~Line1~ ~ mo Ir pa~a Inl1ra a. projeto do senado será con· O SR. ADAIiIL BARRETO:
camlnhamento de votação (Protes- . I. ,se ouves~~ sldel'aclo como série de emendas e ,
tos e clpoiaàoB) •.'. - note bem V. Ex, - estas fadl~'I~ votado separadamente porar-tígos . Sr. Presidente, peço a palAlua par.

O Sr "lIimo' de Ca 'I' lho Pr a que a. Câmara está obrLgada de~t parágraf'Js númel'os e ietras em cor: ama. questão de ordem.
t · r a - o- sei' mais imputada aos faltosos que ~ dO 'i d' j :~ . . -
esta, SI', ,Presidente. Quando na~a, se encontram no campo .da MaiorIa .escft~P L,nc a. aos o PIO e"" emen- C SR, l''Il.eSlDENTE:

ellcontra-se presente o, Peputado trl- ào que à oposlr;ao, que está cumpriMo ~r o , t.ec~rou bai?d~i quesu'bmete· 'O Regimento é expresso: dentro elo
tlmo de Cal'valho. . os seus deveres l'es·llnentaiG. (Milito ~ll~õ~s~nà~n a~tf~ si !Ue Vto ~r~~~ 2~-proces~0. das vctações não POde, ser

O SR,HERBERT LEVY-Telvezeu bem; muito bem). AcontEce, Sr. Presidente, que" o àr: l'ol'muladafals de uma ques:iio "do
possn convenoeralgum outl'O Depu. o , hg.! 2," coincide exatamente com o ordem. E o que estabelece o Reir:-
tada da Maioria, SI'. OltliI!0 de Caro O SR. PLÁCIDO ROCII.": ' 'do pl'Qjeto originário do Sen~do. AS mento, no § 2," do art. 83:
val~? A espel'ança é a.. ultima que (Para U1/1.a questélo de ordem) (S'em s:m, não' ê emend:! de qualquer na.- "No momento de votação, cu
mone, .. . . r.vIsão do ol'ador) _ Sr. preside.nloo~'1 tlJ!'eza essa do al'tigo 2.°, e nã<! PilderlÍ I ·quan~o se discutir e vot.ar reda.-

O Sr. Cltimo 'de Carvalho ..:" Tal- quero dlrlgil:-me, de prefel'êncl11, 00 Eer considerada pela Ctlsa; deverá ser ção f,'I1al, a. !J«lavra pal'a formular
\'e~ V. Exa.. pense, Sr. Peputado nobre Deputado Herbel·t Levy. Pe~o votada, ~flnal, no pro!,eto original, questí',o de ordem só poderá ser
HC1'pel't Levy, que é o único homem a S. Ex,a, meu velho amigo, DeputaJu p~rque Ilao sofreu alteração de uma. conc~dida uma., vez ao Relator, e
aqui e nós não somos ninguém de São P9ulo, a. quem multo estim",/ Vlrgula .sequeI'. E como, pelo artigo uma ve~ a outro Deputado, di
'. • . que recoDlllde1'e as suas palavras prl. 149, que, segundo declarou o SI', Pl'il-; preferêncla o Autor da provosl-

O Sr, Carlos AlbllqUerqlle - Que· mitiVIlS e assomll Imediatamente a ~I"_ sidente, vai ser llpllcado 'à, espécie, çAo, principal, ou a.leSliórla. era.
remos apenas'... tC.:tpresaélo cenSIl- buna para proferir o seu dlscurs.J estamos em fa-ce de alteNlção pax.clal votação." .'
ra(/a) .. (Tr~eam-8e veementes apar~c8 desde que o plenário já está. co.mpl": do Pl'Ojeto orlginl\rl0 do- Senado, essa A Mesl tem admitido, por llbera.l1·
entre a maioria c CI opoBiçc!o), to, com .bastantesDeputa.dos. (MUlto alte1'açlio é llpcna8 do art. 1.°, porque dade, QUestões de ordem Que visam

O .SR. PRESIDENTE _' Atenção! bem; milito bem) o o al·t. 2.0 não foi tocado. disciplin·:r o pl'ores.so . de votação.
C'onvldo o Sr. Carlos Albuquerque li Nestas condições, yenb.o .reclamar Evldentement#, já. estamos com a tra-
rctll'Í\I·a.e:l:prCSIlilo qUe acaba ele O SR. JEBEI\T LEVY: contra. a conoeltullçll.o, dada pelo mi:ação ell-:Esslvamente prolongada I
p"(lnUnciar . . . Presidente da Casa, de'que a emenda dem; :'ada e por ISSQ' vou' dar a pa.
", 51'. Prealdente, peçj) 11 pala.vra, !lar:!.· é substitutiva. Não há tal. Há, a.pe- lavra. ao orador inscrIto. .

O SR.. PBA.D.0·J[ELLY: contraditara questAo de ordem" nas, ~mellda ao artigo 1.0, poli 0.2.0, .0 Sr. Deputado .ierheT~ Levyn!o

- cOlllllnilÍvo ÊXa.; Sr. Presidente, °,SR. PR~lijDEIfTE: ~~~ld:~~- ~~ :o~~opr~~e~:~s:~ (j~ri~:e~~.f~~~?_sen1iôí
pela ordem,'._ . ,Temâ palaVrllo.nobre Deputado;; projeto originário, e. aóbreêle,nãel Pres:dentei·VouuSa.r. da pálavrà,

O SR. PRE8.lllEKTI:·' para contl'lIpItIU' aqueatão de ardeul, iná o senado, de mane1raalguma~ atendend(l a que V. Ex.' mantem
. ., . 'e6 que '1 pode conliderar C1uelltlio ·d! novamente .emalltfestar.1.Or·lerlRnldetermlnaçloevou.aeatá~la./t.O

- Dou a palavra a V,. B1la, dlol'dem, . ome~mo Que·de Uveio. peço. poi., a U1e.tlmo tempo,,-com & l'e:'m:ssão dt
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Y. i:l(."'." .vou a;:elar -9a.~·a que. meus j njunções dn ~pfb4;r'que, se; 11~ ~p.I'~. ,~~.Illi :'disP.U4sfíe~;-, \\ias: .nenhuní de (Ausente) .
co.~~.,.5 la;,lb;l1, '11 a";.l",Ull e u_(; de;o 'l'r,ta neste Ill:;!ante,. "nÓl/·liáb'e~":':-nenf,Õsnomem ·dll ·Mi-' Com a plIlllVl'a o 51· ..· óuiUlemitno.
ze.... ue aJ0\'~".\l' a O;;>JI'CU ~e Na verdade ,SI', Pr~3Idrnte, li. de- noría, nem os 110mcllll da Oposlçíio, de Ollvelra.
pal'a exts .nur SCIU j,o(;.1[,.5 de v:sta! mocracia não é ouUa eulsa senãc c nem os homens ::1.3 situação - quais O SR. GUILHERMINO DE OLI.
llel.:.:c~ a (;:1<3. I;'l,nc!onaml:nt.o narmón1=" dos po~e- as eonsequàncías danosas que êste

,Ac:.t"'J.lO, n" oca: ã? q,llC ,m~ cou- rcs, a :l~tel'dependtncla cesses Po,,~o projeto vai acarretar através coa rín- V:EIRA:
bc•• U 1,1,.11l1 ,e-, C1, 1"..1.. 3"CIO, r,o- tES, cões do nosso Pais. . (para encamin/lar a votaçcio) _
van.sute p.u a 00 meus %:~';~S ,,11fl.l ~1~~:~lU1\OS ter um í!:xl"!utivo forte A posíçãc do ocvérno e a poslç;;,o (Sem revisão do oradOr) _ Sr. Pre- \
ele que 'l'ell~n~ aO,.$.1' l."1·:'!Uc:ll-,: Ic I'es:lc.tadv, J,,,-nte de .IPI Legl.slat:o da Maioria nâo ~dla ,8,C.: outra s~não si dente, realmente não vejo motivo

O 3r:. :i??=~Dt.Ni"', - A Me,a ~ Ivo que se laça respeitar f, dt um Ju- a de COllg:'~g:Lr as dllClentes armas que jusuríque o ardor e, prínelpal
mui.o s~ll:>lvel a maneira CUr~"LU' e I tl.cilU'.\l que tam~en\ ,'llCl'lÇ;\ o ac"-I desta Republlcll., ~ . . mente, a agrcsslvldade de' algul10i
Ql::;ua pera qual acaca rle nl;l;II'e~tUI'-1 ;"m~ntCi da cpín.ão publica: . Podem ~s plumíttvos da p~l;tlCa le oradores que me a.ntecederam e que,
te o r.ciJ:'e :Jeput8cio fiel")et't. Levy. Ora &e o Le~lsWJ.tlvo tem que. se nossa terra. os r.ouveaux TlC zes os valendo-se da oportunidade ele enca-

O SI', ,CrOllcy de Olivf'ra - N'lt;LJ Ir.' st.,;" tortoc diante das proóllrias 10-/'comandos llarlamrntares eleclaJar ~':.1e mínnar a votação maís agrediram '11.
bel,l, O SI', He: bert LeVy e um grau- !.l;~,çÓe~ ':0 E:,?cutiYO, corno o Leg;.'I- R UON_ e os nornens da OPOSIÇ:;O eso~~ nos, da Maioria.,: .
ck Depu'nda. 'I :~".vo vai-se curvar ante Uh1 E.~ecut\-l csclero:ados. ~sslmf"e,~~~d~~de Pdos O s-, José Bonifácio -. Matoda,

O,5;-~, P2.ESIDEj:'lT!:i: '''';' S, Exr.c- vo que nüo SI'l}e nem o que quer, dl- ~ue IH'? temos a iexi l\itua íies'lnão. P~D, sim.
Iência po;:.el'e. usar 0<1 Pll:lV,,, etc- unte ue um ExeclltlVO que no setor acomodaticl0s" a tôda~ u~sabemçser- O SR. GUILHERMINO DE OLI·
nno a certeza de que , , asu ouvuú ~ias Fórç~ Armadas, se ~!"\'esel1ta dl-o ASSIm. nos Ju:~attl. pnrq a uilo ue yr.:IRA ,- , ~. com palavras e têrmos
com o ma.cr Interesse o que dsser vidido e Indeciso quanto a~ dll'etr.zes ~nos t ll\con;?lmadO;r fiOJ~de ~ntriqos tnjusuncsveís e InjWltll~ que proprta-
da tribuna, J túll1a.l· no a.lSU1IW que ;,qUI dellbe- uten a IcondJ fi ai .lT\ a Ollt;'a as nor- mente opuseram objeções ao su~ti-

. , 'amos') princ.» os e le; o, e c_ : . ',tutivo e ao projeto ora em dillcuss~
O S-R. HERBERT LZVY - Oon- \ s. 'uco1t:tl'mas sem res~stênciu, a mas leg,ms.. NOA.'a coesud l,ntcIllb." As posições po:íticas, nos as aasu-

"'.tio a V, Ex,". :51', P1'~Sldel\te, ünp'õs'çá';' qu e 'ar,t: já' não do Ex,~- conse~uil~a a cfta de ~ ;a~~~o l~: l\1inw~ de ucôrdo com as alt.lls con-
ER LEVY 'ut "0' . '11°< de ~ull1a 'fi"ma componen- "d', prmc p os ausheros, s uOltl"a"OoOa"os venlencias dos nOl>sos Partidos. Cert.oO 5:!\.. I'IEB T': , ',,"~ ~, 11 IZ que S01110S o.men 'I"""'''' n- d 1 el' qUI'lo ue de-te uêSSe Poder e, pl'eç1pllamcnte, o no .tem o MilS em verdade; nunca qu~ ao po emos az .a q

(Para c7.ca7ni?l7w,1 11 l:otaçiIc) :5e- SI' Mm'stl'o da c;UPI'I'il se aceit.ato, p, < id' d ti transformar seJam os nossos advel'sarlos, mas, nem
111101' Pl'~s"deI;te.8:'s, Doputados, es- m~s a p;'eB.'ão qUe a ~vçnt:Lde de otiu~ tlvemm~u~~~~s e~, eórg:o de coa~ão por isso merecem<Jõ que êles nos cO~o
tamoi.a;,sost;ndo a u lll :l-<petlicUlo que E,'.;celêl:cia, domill:La.ora li" caso, I'e: ~l~S~s 'ao si 110 bancál'fo ou à com: "ld~l'el1t lm\'atl'i~t~s. menos esclal'ecl
n.1.o nos agrada p_,sltl,l1x,cnte;' c"mo. 1;1'~.•mm, "I"emc.s, Ila te~IHj"de~ lllultO pre;são de gnossas consciências, -I d?S,. que te alguam de no.ssos 1prt
democrat:lS, fLs.,J.iltl:nos a um pl'e-!lono'e na capitulação do úi!elt.Q que ,Pa'mas) _ senão a de cJn"'regar, tctOl~S e

d
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aiclcllte '. da República con;,tmngido, ai nos~ as"i.ste d.e preserva:' ... s<:oeranla -nas' em verdade o p"ojeto está se- nle!n 1.1'0 t. a n 110 n;OC1'" 'lC'1, a
lima Ma:or1a Parlamelltsr conscl'all;i· lio l/.:gislatlvo, . . . parando, está dlêpers<l~do. c 9na , raçar um, rote!'o 'pua que
da diante da ,~an:testac.ú<> ,da vonta-\ Eis paI' que, .:juando; .nos pCUC:l.'i mi- Conclamado, compareceu a êste ~~ ~ ~:~W~ô %,lt~~S~ ~~esv;fr~~-
ele do Sr. MIQ~tro da Gl:erra., nU~oo. que fe taclllta o ,RegImento, pretórlo o Ministro da Aeronáutica e Não pl'eclsamos' destas lições '

~rll, SI': presld~~lre, ~ll, pedll'la .a devo trazer um ponto. de vI~ta que, a~ d~cla~ou, escudaeo na opiniã.o do ór- Muitas vez~s lemoil afirmado o
es.a MalOl,'ll. e a em;e Pll:5.dentc clue me,'ll10 t.empo, é um ~oto Iloorr: a ma gao técnico, qUI! é o se~ atado Maior, nos.!:o patriotilltno, o nob'SO de.~prendl-

. atentassem lim pouCo pam o exemplo >tirla, desejaria que nos flrmassemos que à Aeronáutica nao 1l1tcressa .0 111ento lutando por Ideais' nobres
d~ Hi.stÓ1·la: todes ~uam'JII capitula- ~m U111 principio, porque, quando nos proje,to. . . como 'n3bl'eS são 0Il Intuitos, 'as In:
ram dIante dos caprIchos ,,(lS homens escudamos em prlnci!llllS, estamoS O 1\l1nlst1'o da ~{nrlnha, euja au. tenções que nos levam neste mo
voluntarlosos.telllporat'la:nent~demos Cortes· para enfrentar quaisquer dl~ncla se aore, diZ que ao. prOjeto mento a .defendel' o projeto 01'11 enr:
de uma. parcelll de fôrça malS sub..• ameaças, •. Ina da tem a opor.' . " ,. discussão;'. '
tanc:al,mon'erllm em SU!!.5 mãos. ~ Quando_cie.xamos de lnuo os p,m-I AS.5lm. as ·fOr~l\s que. desencadea-O' :;r. Armando Faleúo _ M'11t.o
verda~e, jll"etender apazIguar: aqueles clplo.s para. nos compormoJ, para CIl' ram o golpe de Estadll d9s c!las 10 e bem. "
que tem uma vocação j~ ~rbhr,o com pituJi,rmos diante ele fbl'Ças que se nos 11 de .novembro alnd~ nllO consegui. O SR. GUILHiRMINO DEOLl-
u concessões" cem a tl1)ieza. com li apl'esentam, , entli.o 'ncs 'e~'emOb apoU' ram harmonlznr, a! dIferentes classes, VEIRA ,- Se outras fôsseJl aS cir-'
fuga ela responsablildad-e nil.o é pre- cada. dinünuido de fOI'm'\ que até a Inscrevemoo ainaa em no~~a bandeio curu:tâ.nclas, possivelmente os· 'Senho
pai,ar para 111 própl·.o a .nelhOr solu- lialvaç[,D n03Sa se tornará. lmpc.sslvel. 1'a a"uilo que jamais abandon~ nos: res, Deputados ela União DemOCl'ãtlcll.
ção, pDrque. ciiante da vJt~rla, o ar- POrl.5SO, sr. presidente, em lace eJlpil'ltO e estamos da?do a pIova e Nacional Iriam à" tribuna dest·a Oâ
bitrio se estimula e vai para diante des'll. proposição- que altera situações que o preço da libel dr~fâ é I e ~on- mal'a para 'aflrlnal' que mOl'alizadDr
nas·suas· exigências. Os exemplos nu- ~st~dadall detinldllll, crlaadoum ar- tlnua, a s~r a etelna v g nc a. é o Intento que deseja manter nll
mel'OSOS da História dev~riam ser me bítrlo eSsoal por ,lmperil',lVoS tam- O. Bras\' sabe quanto no.s d~ve e at.lvldade homens ainC:aeapazes de
d\taelo.s .neste .momento.Na realida· bém deP um artltl'io pesscal, a nossa saoemos quanto nos temo~. s~cliflca- :>restar grandes fCl"Vlços à Nação.
de. o, Pres:dente da Rep(lbllca e a resposta deve ser uma 'r~cusa altiva do e,?1 prol dos seus Intel~es e do O J.3ras!1 é um dos ~01:1cos países
Maiona parlamC1ltar da Casa encon- na defesa das preerrogatlvas. deata seu efan~e de;;tin,o. á rio 111undo, talvez até o UI11OO. onde a
tl'am-5e diante de setores m.litares Cosa na defesa da harm?nLa e intel'- oAh .. Sr. Presit ente, o que h , em idade serve de \)l'etexto pal'a inati~
divid()sem face da mat~::lI que aqui depeildéncia de poderes, caract.eristl. ~~~~~:ee ~a I~~~~:av~~~a i-rã~~~~: vldad~ e' para aposentadoria"Jlld~se
se vota e lhe dl~ respeIto. É contra co mais belo de uma. .i'!mocl·acla. E . It . d n preClUa, cad·a dia, fazel' leJ.il que dl~
II proposiçãv lueaqul se examina. o se, porventura. na defesa tlêstes p:'m- ~~\~:os;e~ ~~I\;le~a,n~m ap~n~~ 1~lnUal11 ~. tempo de exercício na &otl
momento o Sr. MinIStro da. Aerolláu- clplo.s na defesa da ~.o~rania ~~e rumos SlIn llrtldo cie esclerOllos .\.dade plfblica e afastt;ll,l ·do serviço
tica; ao que se afirm" em fontes cabe 'a êste Legislativo a nossa Pl'O'1mas não somOllll'oartldo de leprosos.' funclonlÍrlos civis. ou m"htares. qu:m·
usalmente bem lnf"l'mada.s, ê contra pria sobrevivêncIa eSt!I'er ameaçada Não faca referências, não personalizo do.êles mais se acham a,ptos para
.. pl'oposlçáoque aqui se d14cute o pelo nrbltdo estivel' ameaçada pela \ os debâtes não 'Qucro atingira nln- preolar bom servIço à NaçaCl.
chefe da Ca&'\Mllitac do Sr. 1"1'e- fôrc;. a en.tão saibamos calrlte pé, pen" gUém. A.penàs estou 1'evidando a in- Nao seI pO.1' que entend.el'a:n os Se,~
'.<Iente da República, ev~dellcíando que ~ão há de bel'. certameiiteà cus- sul tos, nho~es .da Mlnot:la que o. PI:~J~to
que também elentro do E~:crclto está tà" de transaçpes, à cUsta. de cap.1u- Com a desculpa de discuti!' o ptoje- l,60a sovisa· beneficiai' a um lI~ICO
longe de l1.aver comenSll unli.nime de laç5es que mllnteremos l'lVa.5 -as Ins- to o que se' pretendeu aqui nestc homem, Eu, pelo menos, ~'OM esse
opiniões em face da m!llerla que aqUI tltuiçêe& democrátléas ml nossa pá- plenário foi menoscabaJ.' a .UDN. E\s:>roJeto; convicto de que ·pratlcarel U~\
le proeura decidir com t~nto açoda., tril!. ea.dignldade;dest~.. casa, Há de porque aqui compareço pal'a re.a.gir.,ato certo, exato e atéútll.llo .?als,
lllEnto, . ser a. fÓ1'ça da nessa reJ!st.énclu, COlll com a maior energia. Não tenho por mantendo no sel"Viço ativo, !1t\O s6 um

Estã.o contra a prOpOS1Ç:J.O, segun- a. fôrça da nossa determinação' em. objetivo proDl'lamente discutir o pro. ~omem, mas Vál'los oficiaIs .que ,po
doinforms,ções j&ualmentefidedigo\ sustentar à Soberalli& 1~5t~ Casa, em jeto. 011 dias de amanhã oferece- ,em e111prestar fi sua expel'len~llt,,03
na.s, os c:ompliuenttolt t:~ EStado M"-.'O.l' recusar.mos lmposições dt'scab!das do fão ,a nós outl'OS a cel'teza de que 0Il· ~~IlS cOllhec~m('~to.s i o seu patl'lo.-
da.s Fêlrçl1l:l Ar01aaa~, cUJa op,'llião arbitrio pessoal que há. de vingar a homens da Opob~ção estavam com a llo~o ~?r~rlOVa llIl grandeza da
deveria pesar singularme'1.te na ma- democracia a. verdaaeLra nemOCl'lIC.a; ra7.ãO. Recordarei.ent:io. aos nobres . ~ a I a. .
téria, se· nor111ai fôsse sua tramitação. neste pais: E se a n01iSa recursa a colegas, para que flque n~ An.ais . MUitas vêzes, nesta Casa, 'lol11')s es-

Sr. Presidente, diante dâbtes fatos, urna exigência clara que nos é lal\Ça- desta Casa, as palavras de ~apoleao: tad~d1m c~mllos6 OPdostos, eln ten:e
da. divisão de pontoo de vista em têr- da, se a nossa recu'Sa puder ou vier - "Te'lfir!. Tenir I Jusqu-au bout 1"., nos 1 ,~rcn es. n s - 9 ·~art!do sOCI:ll
no de assunto. que dLzr&pelto ao a custar a própria SObreVivência da E aos homens do PSD, aqueles cllsci- ~em~ltiiCO i> os i~usres Deputados
melo mllltar, DQ prõPl'iomelo mili- Câmara entãu, Sr. Prr:s\llente, vamos pllnados que aqll:comparecen~, para pa. n'~ er~\OClãt ca Nacional:
tal', como vamos nos,. a t.oqu~ ele. cal- sabet 'cnlr de pé. tanto V. &'1,as, no~ votal' tudo, ,;ecorc.arei as palav~.Rs .do n~~~.as v 2CS, ú\áS, pude111?s r,am'-.
:!ta sat.l5bzer àquiloque nib constl- bres colegas da Maioria. quanto nós Cl'lsto: ....., ,Percoal-os. Senho!-, ê~es ndumt'~ ndcll direção,. Parece

.. -. I I - Lenlsla O i" ('n.l·t bem' n~o ~abem o qu~ fazem", -(MUlto que o es no a democracia bt'asl-
tu! senao uma mpos çao.~. o • outros da [lOS çao. . III o 'bem' muito 'bem Palmas O o"a~r lelra tem pal'll seu fortalecimento
..t.\Vll. !lua atender :i :;~t\laç~s espe- muito bem.. Palmas) é c\imprimentalloi.· Indlcndo cItreções divergentes a ésseS
elnllSSlmM a caao.s de .nteresses pes- . ONUACIO dois grandes Plll'licíos d ' P"
/iOl'5? Por que ,varnJS ll:t~:ar, lie uma'~',SR, JOSÉ B· :0 SR. PRESIDENTE: tr!'a. Cami~ham am\)()s~~~~~anto~
penadk, sem ,maior. ;'eflexao, cOp:! ta","">(Para encamin11ar a votação) Com a palaV1'a o 51'. joão AgI'ir;ir.o.lmesmo que em direções dlvern:entes,
<ias as sua.s conseqilenclas, " leI e '~(se1n revisão dD oradOr! - 81', Pre- '(Desiste) " .' embuidos do mesmo. nrepósUo de con,
l'e.~ulamentos da inatiVIdade dOll m· sldente e Srs. Deputados, ao apre- correr, para tranQu!i'dade e !Iara 'o
11lillres,. .cuidadOlla,,?ente elabOrados, cial' o' mél'lto desta bomba de retar- Côm a palavra o SI" Guilherme engrandechnent() da .Pátrla. Xão se-
met,<culosamente es,udiidos antes de elamento, que vem preocupalldo a Câ-, Machado. . ria eu justo se jUlgasse 'quê 1" obstru-
lerem aprovadOS? Como, lIO sabOr ãa.s mal'a, o Pais ~,. 50bl'etudo, as classes ',!Desiste). ção que vêm fazendo a '.!ste. projeto.
eonveniênci!is de ,mom!'l.to, prpten- mmtares, quero l'ecordal' aqui que, Com a palavra o Sr. Scgls111undo fô::se Insp!radra em propósitos meno.s
dermos revolucionar êBSe sIstema de quanto.s aPlllam êste projeto estão, Andrade.' ' . honestos do que aquêles em que nOll'
normas labOr'Ollamente,elilf!eadas, em verdade. pra~!cando grave crime (Desiste) • Insnll'llmos para o' projeto. .
pua servir, repito, a CliJje~:vCl de 01'- contra a Nação e contra os seus maia ,Com a palavra o Sr ..Tellól'io Ca- - O Sr, Afonso Árinos· _ Sei qúeniio
.dem peasoat"efêmero, ocaslonal, Ime· altos interêsses. . valcantl., , há apartes em encamlnhamentó" de

_ l1latista.'l.. . . TodoS n6a sabemos - tll'mbé111'abe, (Desiste). 'lotação. Não quelàll,' porém. ,deilta.l' ,
':.. NIo creio" .51'. Presldcnte,e.stteja V. Ex,', Sr.PreaiC:ente. que é da In-, Com a palavra o SI'. Antonio Dassar a ollortunldade Dara lnanlfl'8~'
'. altura da' nobre Maioria. como cer· tlmldade" do GovêrnCl- qual ler' (C:1l'IOll. - tal' II V. Ex," o meu júbilo peja'de-

t&lMnte, não estll1'iÍ .. altura dêste dentl'O de algullB minutos ou de algu~ (8e:riste) . . nlarllçAo de reconheclmel1W e. ,de JuS,,;'
Pal'lolllento,eurvamo~nos c1ian~ lie mas horas, o deafe~ho, ol'esultaclo du Com,lI. palavra Q .51'. Luiz Garcia, t1ça que faz aosp1'Op6altCll1 que :nos
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animam sem que, do mesmo p:1580, trlmõnlc moral desta Casa, dêste PlIr-IExcelência cc>nh~eiMO muíto maiA advel'sâri06 que falaram.~·lhf's fol
llão me rõsse permitido man.restar a lamento, .• , do que EU - que das deeísões da \TU'l pemutído, até cansar o plenário, at~
minha surprêsa por opiniões d~ alta Em assím sendo,. Sr. Presidente, em matéría de questão"de ordem seja que OI! 81'S,· Deputados tíveesem l]ue
eategorín no seu partido, que têm apelaria. para V,Ex,· no sentido de Ifeito um assentamento, Deve ~xI5tl' sair para fazer uma. reteíção ...
Interpretado a nossa posição de ma- que não se lImitasse a essas exceções, na' Mesa um livro para esta jurispru- O Sr. Croacy de Oliveira - P>u:>
ncíra rrancamente diversa, que Uzesse" em caráter espectahssí- dêncía, justamente para que f'~~as de- mim foi um prazer ouvir a Oposiçii.o,

O SR. ,GUILHERMINO DE OLf- mo, .outre para esta figura veneranda i cisões, aflnal, não sejam colb:~ de o !SR. PEREIR.~ DA SILVA 
VEIRA - Obrigado pelo aparte, Se- de parlamentar que é o GenemT FIo-I ventoinha, De outra forma, o Depu- ",para, no inicio da sessão seguinte.
nnor Deputado Afonso A:l'lno~. res da Cunha. (Muito bem; muito tado UllssesGuimarães. tundado em qUi,ndo não houvesse número, deSis-

PO!' estranho que pareça, sou con- bem). razões muito [urtdícas, e perfeitas, tírem da palavra, como fizeram. a fim
siderado nesta Casa um dos Depu- O SR: VICTOR ISSLER: dará. uma decisão. V. Ex,n, com 'sua de que V. Ex.", pela. falta de orado-
lados mais violentos, mais cholos de (S6b1'e UIIlCl,. questão de ordem\ - cultura, brilho e ex])eriêl1~:I:l. dará reJ. submetesse ímedíatamente o pro-
:1l'l'OUOOS e de entusiasmos, Sou eu, (Sem revisão do orador) _ SI'. Pro- uma. interpretação dlíerente, () no- jeto à votação ,~ nós, mais uma ';EZ,
entretanto, quem vem. com muito sídente, eu me inscrevi na ocasião bre Deputado 1.0 Secretário prof'e- passássemos peja vergonha vde na':>
p1'nzer aliás, reconhecer aquilo que em que quem ainda presidia com 1'11'11. uma outra, haver nümero.. Falo francamente
V, Ex." não quis reconhecer ao 't10SS0 multa dignidade os' trabalhos desta ora, todos 05 Presidelltes são cultos, Desejaria, oois que V. Ex," me <,~-
pnrtído: . quem vem, fazer a Vo.s.sas Casa interpretava que as inscrições P01' definiç,ão, Mas não é possfv=l.)Xlr clarecesse se está proíbído qualqu-er
Excelênc!1as, da União Dêmocrátlca pod~am ir ao infinito ou ao número Lsso mesmo. que cada cabeça tenha Deputado ínscrever-se l'ara encami
Nacional; a justiça que V, Ex," mes- total de Deputados. uma. sentença, No caso. há apenas nhar a votação, deslsti~ClJ dela na,
mo nos nega , E' a-de qúe nesta Casa Solicito a V. Ex," com muito em" um cabeea e essa não é a do Presi. hora que Quiser, ou se a Mesa apeT'i,~,
n:10 podemos íulgar os homens pelas oenho que, ceda, minha inscrição ao dente fulano ou sicrano, que, even- concede êsse tavcr aos adversários
eventuais atitudes que os ínterêsses 'nObre e velho amigo General FlOres tualmente, esteja. presidindonoSSlll' aos oposicionistas" para que êles con
político-partídávíos possam ditar a da Cunha, Se V, Ex,. concordar, sessões. A dlreçã n vem do P!eslden. tínuem em seus processos, que não
cada um de, nós. Havemos de julgá- agradecer-jhe-eí sumamente. (Muito te, da Mesa da. 'Câmara dos Depu- deíxam de ser inteligentes, - IRisOs)
los pelo conjunto das suas ações, Hn- ben!) , tados, que, obrlgatõríamente. terá de - de obstrução, no' sentido de poro
vemos de julgá-los pela permanência O SR. PRESIDENTE' seguir - a meu VEI' - jurlsprudéncia qualquer maneira impedir a votaeão
e vi.::ilânc:a na defesa dos ideais de. 'O nobre Deputado pÔr São' Paulo unítcrme, de acôrdo com oa assenta- do projeto...
mccrátícos, Ideais Que, se Deus quIser, já havia cedido a inscrição. Quero, mentes em livro próPl'io. Dte, o esclarecimento que peço ~

'hão de mspirar sempre, pal'a .renei- nesta altura. esclarecer as razões ,de Nessas eondícões, peço licença, data Mesa. (Muito bem,)
dade da nossa Pátria, a V, Exclas., minha conduta. Sou .um liomem que 'Venia, para. solicitar a V, Ex.· pcn- O SR. PRADO XELLY:
Sl'S, Deputados da União Democrá. tenho procurado, em todos os' atos dere s6bl'e a matéria. e comp~nda
tica Naeional, como .a nós. Deputados ele minha vida pública e privada, !:a. Que, longe de incidir naquela SI~a- (Sem revlsáo do orador) _ Senhor
elo Partido Social Democrático; como rantlruma Unha de coerência da qual ção que. c0lll.n ,homem de earáter presidente, não sei se a matéria pode
1I0S ilustres Deputados 'do 'Partido não desejo afastar-me.' ta-nto teme, qual seja a de :er acoí- comportar um CIlclarecrmento a Voe
Trabalhista Bl'aslleiro, do Partido H,E- Quando. assumi a Presidência dos mado de. incoerente, V.. Ex.. se des. sa Excel~ncla. antes que profira a de
publicano, do Partido Social Progl'es- trabalh06; declarei t. Casa minha ori- personaliza llara presidir a cA'!.lfr1. cisãll definitiva.
sísta, do Partido Democrata Cristão, entaçâc. Poderia parecer ,que l.!80 vi. ckl. Deputados dentro de um crl._rl~
doa Partido Trabalhistli Nac!ona1. do sava evítar a obstrução por 'parte da uniforme e único, que é aqu~le ,IA O· SR. PRESUIENTE:
P:wtielo ele Re\lresentac~o popular e Oposição, que eatava. entretanto: a tr~ado pela. Meaa, (Multo b~m, "!,U/. - Com muito prazer, a Mesa- ou-
ele todos 0fi outt'os partldOll que nes- meu ver, desempenhando papel mui. to bem) • virá V, Ex,'.
ta Ca~a. tem seus representantes. . to legítimo e rilorosamente parla« O SR, PJlESIDENTE: O SR, PRADO KELLY -Mas M!

Votarel,a favor do substitutivo que mental', nada tendo eu para censu- " pode comportar, eu venho em Auldlio,
eu próprIo relatei na Comil!5ão de t'á-Ia 'pai' ísso. Parece. porém, Que . - O Sr, presidente da casa, ere- embora escusado; do nobre Sr. Depll
ScgurancaNaelonal e ao'qual del pa- a poslç!io se Inverteu e que se de. t1vam~te, nlio tomoOu declslio a r~- tado J:lerelra da Silva, a quemnle liga
recel' favol'âvel. e votarei certo, tran- seja dll&,ta.r os nOll6OS trabalhos,au- peito, de vez que a questão n~o 10. velha am17ade,
QUIlo de que nllo estou fazendo be- mentando o nümet'o de oradot'eB EU levantada. Trata-se de uma. Ol"lenta- Realm~te. para. nós, da Opollição.
neficio a ninguém. Estou eoncorrendo evidentemente, daria uma demomtl'a~ çlo que S. EX,' ádotou e de que l1le seria constrangedor usal'-mos de dl
pm'" que se transforme em ler me- ~lo de falta de coer~ncla e falta fft ciente 80 transmitir a Presldên· reito negado aos .membo~da Maio
Illda moralizadora, porque o que de- até de crltél'io se admitisse tal aU- cia doe trab8lhOl, mas o que estA ria. Não deaejamos um Jjrivllegio.
veriamos fazer nesta Casa eu apre- mento. Nlio estou allui pll.l'a ler'lr pt'evaleeendo no caso, a. meu ftr, é POr êste mctivo, lenlbro a V, Ex,·
~ental' um projeto que permitisse no aOl lnterêsaes' de qualquer p81'claUda.' a InterpretaçAo dl!da 1>:>1' ocallião da que a matéria é regulada pelo ArtigO
Pais recebei' .serviçol valloaos, de. to. de. Se não houver 'número para vo- vctaçlo do estado de Iltlo e de, ~ua 151 do Regtmento: • Anunciada a \'0
(102 os seus soldados ou de todos !:eUl taç§,o' .. culpa certamente não ~erlÍ 'prorrogadO, quando a Meia flXOU toção" - estall".os vot.ando o Art. L.
funcionários civis que se tenh!'.m nota., da prulÍlêncla, mas, infellzmentenio essr. jurisprUdência de, no eneami. da, emenda sublitltutlvll - "poderá o
~ilizado pelas suas mal'cantes, qua. JlOIBO afutar-meda 1.lIIha. ele conduta nhamento d~+votaçlo, a6 ])El'm1tir ~!)e Deputado, sal\'odlspos-i~ão' .regimen-.
'J:dade..~ pessoais •. (Muito bem; muito nelotada. . falassem~adores e, P'Jr me... • tal em contrário, ent'.'llmlnhá-la aln.
bem. Palmos) Quanto III fto1ire %)epl1udoSenhOl' : ~alJr1a. de ceftn:i:~rata~~ da que.ae trate de matélia não 'SUjei.

O SR, FLORES D-A. CUNHA.: -; Florescia Cunha,' .uml. duflguraa mitir ainda. "falnll6e, ur:. l~rt.!EilJnte tI!- a dlscUESão o~, que eateja. em re-
, conaularea ela. :Republlca. e que 1101 de eada partido com reuresentileão !lllne de urgência .

Sr. Presidente., peço a V. Ex•• ' que merece todo o afeto. o problema. estA na Cua ata fol a orlentÍtelo Ol)SfJ Logo 11 proposição, a que ~e deu
me. Inscreva para encaminhar a 'vo. reeolvido, porque doll deputado. aen. vada ~ia :MeIl. 1IIR1 o 5r, "redi: re~l1ne de urgência, não exclui o eu·
tnçao, quando f4r o momento opor. tllmente cederam a vez pal'aque ti· dente da Cus !lio chegoU • ~o't1ar caminham~nto da votação.
tuno. vêllsemOl o prazer de ouvir "1Illla· t1enhúma dec1lio a reapelto O meu I V. Ex,· no exercfc:o da Presidên-

O SR. PRESIDEIfTE:'" .vm. lem".re. resPeI.tAve.l, d,O eminente penllmenio é êlte e ~u -PrllNlz\llr ela, entretanto, durante a tramital;áO
repruentante do meu l:Itado natal. de &e6rdo com as" orlentaçlo. do projeto qUI! autori~a"& o 9Ovêrn9

~V. Ex,' deve ter ouvido a declara. O t/f'. 2)'llVtll4o 'CuôrgeR GoJ- (palmA'.), '. a ~ec!arar o estado d~ aitio, invocou -
çao que fiZ.. Inicialmente, ao assumir 'tXlo rwoltrt 4l8cur.o 11.ue. t1ItreOlL' O 1ft ,IIlEIItJ. lU SItTA' 'r pr"cedente. ,Permlta.me avivar-lhe "
os trabalhos, de que eu tinha' .)IOIIto Ir lltlJlsiio do Orador _4 »uI/U.· • :n~mórl., Na ocuilo, isIle dlBpostil'O
~e Vilta divergente do nobre' Preai- cado opo!1UIUlIMIIU: _ 81', Prealdente. JltC;0 a palu'ra t.., lncovado mas nas aplicado. COlll
(Icntl" da OBA, na InterpretaçAo do .,' .' "para \Im eaclareclmento Iema. com aqutte fno esplr1to flue
íiispoeitivo regimental .r.eferente ao O IR. LVII VIAMA: \ t, . _ Deua lhe deu. aquela engenholla cn-
encaminhlmento de p1'opoalClo .em _'. '. ., SR. PI\ESIDEIfT~: paclelade de encontrar 8OIue6ell.JKlIl-.
regime de urgência. J:ntendla e enten.· Sr. P*,d~ntt!. ~o .. pal:wl'8 . ' a 80 emlnente_cole~; Sr. Gustavo Ca-
do que, tratando..e de propoílt;lo. ~m para uma. qutliio de ~~, - Tem a,pala\'l'1\ V. El.. panema. nio achl,mdo no Reglme1110
l'cgime de urg~la ela eat4 auJeita O SR. PRESIDEKTI: O Sft.PEREtRA. DA SILVA: qualquer dlspollitl'·o que: apoiasse a
à., lim1taç6eseltabeleclclas para 11dll-' teae pela qual, no encamillhamento
cUffião da,matBla.Anllnclo entlo que - Tem a palavr,. o nObre Depll- (Stln rellúl10 do orador) .... Sr. Pl't- da. votação apenaI tlUlltl'Cl DeputadOS
daria a palavl'a rlsorosamente dentro tado Luis Viana. . . a1dente, V.Ex,· acaba de comunicar podiam falar, pI'ccurou. aplicar, por
daquele dispo,lt1vo, excetuada. a. ina- O IR LVIS VUrfA' ~ OIáa 411e o que ~ ~imental e mA analogia, aquele preceito do Reglmen-
el'içõe:s admltidiul pelo PI'ealdenteda " • auentado 'que, em matér!. de UI'· to. que regUla 1\ dlscllEsiJ de projetol.
Ca~a. (ParlJ time qlUatllo ~ ordem Itnela, por ocuilio do encamlnh:l- Assim - dlzla S. ~,. -se. somente

Nessas condiç6es, ae ,eu conceder a S~m rell'ailo do. OrIUlOrl- Sr. Pre. meto da. 'WOtl\~, falarlo quatl'O quatro Ol'adOl'es pOd~m discutir uma
palavra fi V. Ex.· qUebrarei essa coe- aidente, tod<le n6s teme. o mais alto :t:=dO.es:.m~:e:~a:::te:~ propoaiçlio, igual qunntidadl! de ora·
rêne!aque quero procurar 'mant~ 'na aptfço por V. Ex.·.- ElItretanto, nlo do -uerel' minha lnscr"'M para la. dores poderã encamlnhnr n vota~Ao.
presidência dos' trabnlhos desta Casa, seI.e l! poafvel lio cura0 .de um mra. .-.. .... Quando a matél'ia - êste é o pomo
hon:nndo o mandato que me fol C'oln. mo debate, de, uma mesma matl!rl.' ~~1»~n~~~,:~~ da t)tac~o, paro. o qual pe~o especinl atenção de
cedIda pelaI nobres parea. . até porvent\l1'& dentro de uma mesma Cll.llo' ~ma 14:'. àOfl~:lm:u1~oCl~:: V. ~.n,;- ~Õl·. por sua natureza, ur·

O SR VICTOR ISSLER' wslo. têrmce a Mesa decidindo por peito e acato qualquer filie aeja" fi sente, l~;o e.lncluda no plenco, re~..
, , ' " dola cr1térIOl. , lubati~llto lerál d.Q Pre.sidente. porque pect.!vo 1\ qUI! se refere. o Reg!mento,

. (!'ara quest40 de ordem) (Se-. te- Tenho tanto aprêeo por V, Ex.- a. tese Ide que nl10 há aoluÇliode e l1ao. quando ae trata. de Ul'llêllcia
t',.:,ao do orador) - Sr. Pres1dente, me quanto pelo; l1U1tre PreI1dente efeU· continuidade na autoridade do Pre.si~ re~ei,dado_ . do ê" 'd
l1ao. me engano, V. JIlx.' j4 abriu ex- vo, o Sr. Deputado OILuea Qulma. dente, quem quer que seja, quanto li . a an se '" u~ nc.a 1~~UErl n,
ereao ao seu pensamento, Quando ad- rAel!' mal, evidentemente a. questão nterpretaçllo Cio Regimento' De sor- dlzH~ o nobre LIdeI' d,a MI\.onn, ótt
l'nitiu na Inscrlç6ea anteriormente fel- nlo 'é pesroal: nl1~ l! deVo Ex.• nm te Que' de1lejavaaabei' se fol'GbedecidO entào, ~ão há ~mo dClxar de ncatl\r
tas sob 11 presldéncill do' Sr. Ulysse. do DeputadoUliSHII Guimarl18. A êue critêrlo regimental de .•e dar 1 a penn ,aaão .Pl evlsta ,no Art. 1$1.
Gnimnrães, Or4, aberto esie 'prece. que.st'-G é da l4eaa.' do I'reAldente, fi- pll1avra a Cluatro relll'Esentantea .de Aos casos de Ul'gl-ncl~ nntural; I~to
deI'! te, rompida esti a coerência., do 1'111'1. Inteiramente 1m~al. li: tanto plU'tlaoapan fll1lU' 8Óbl'e:a lilatél1a. é, aqueles. projetos qlle a própr1oRe
rmmente Presidente que tanto res.!ao est6 no próprio pensamento tia ou It· a Mesa. permitiu falMsem mllls rlmen~ cOnflldera Ul'gtntreB, n,eI!Ill$'
peito me merece. . . Regimento, que üte -pa:aque nAode 10 ou 12 oradores, indlacr1mina- CIlb1lJl. lllm. aplica-se, por. analogia •

Nilo se pode, nelte paliO, admitir- sejamos lurpreendidos com eSll81 I'a. damente, C\'l11fllmlt v1mO!. ' ,'. regra_~ntllla na parle.l'elat1va ,.
~r el!:c~ão pnra una e nAo admitl.la rlaç6e4,de crl~a que JI!IderlO multi- Sr, Pl'tIldente. n~ tenho grande d~u~sãO. . '
pnl'n um homem como o General, e pllcl\1·.se pelo numero de eomponeu- 'interêase em 1J!ft1' da palavra. M'!1: Como, V.. Ele,' "~, o preeN'IPl'ltt! lo ..
,Deputado Flores da Cunha, que 6 pa- tea da Mesa - determinou -',' YOfJBI Jnterê&91 t exatamente· .ClUêlll dOll favor da teS4!agol'a defendida pelos
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bonndoi membro& da Maiorla. seria I" diaposl~ tealmeJltall: o Artlio ta tl'lbW1a.& convocal'!a também 'I si,. Pl'esldente, sei que meu tem
milito penoso, para DÓll outrot. ~CrlIl!:'A1128, 11lfereDW, ... dlacu,lldii~:. o' Artigo própl'ia Maioria. ~ue pel'tenço 'para 'Pa é curto e .não qUel'o" abU&ll' dOi
contemplados, apenai com a atençao 73. ~ 8,~, l'elatlvo à inscl'lçao. de ora- que comigo, de publico, conresllUlle'l Srs,_ DePutados. Ai está" na n~
pesllOal, ao deferência 011 llberal!dade 401" no expediente; O- Art. 77, aóore, o seu' êrro, ' ,'" melll,Ória, .nquela campanha tremen
do Presidente da Caaa, quando e/lt.a- lnscliçâo de oradores, após li Ordem Mas a questão é que, como a prln- da anteríor a 3 de outubro. O tem
nics certos de que fazemos usa de do Dia; o Art. 124 quanto a d!seUSllão cipio declarava, êste pl'ojeto não re- PC faz esmaecer os 'I'egistros da lem
um direito que nos era confel'ido, co- pl'évia; o Art. 73, § 9, o, com respeítc presenr« um acontecimento Isolado, brança. mas o que ficou é suficiente
mo continua a sê-lo, pelo RI'Sin-,eu'o. a. ínscríção de oradores para o fim não se forjou do nada, não nasceu para que posaamosestabelece~' a 11-
\Multo bem; multo bem), do expediente; o Art. 62 *7,°, con- do acaso. Não, SI·S. DeputadOllI gação entrE aquêles aconteclnientoa

O .SR .PPISTllENTE' jl)ernente à ínseríçãe para. a 2," parte I~le deve 'Bel'conslderado, Isto sim, anteriores a 3 de outubro e estes que
. '. . . _ da Ol'd.ffil do Dia, o Al'L 62, ~ 7.0 , como uma conta do longo rosário hoje têm desrêcho. no projeto que

A Mesa tuvlu com o aeatamenw e ainda, sôbre a Inscrição pal'a Expll- II dos acontecimentos que o precede. defendemos. Antes de 3 de outubro,
shnpatla de se~lPle, as paiaVl'as du caçã_oPessoal. ram , QUando começou, então? Não tOda a campanha que se 1110vla nesta
nobre Deputado Prado Kelly. Nao enco,n,treí, pois, no 'Reglmento)' vamos fazer hístóría, porque a hístõ- terra era uma campanha de obstru-

Entretanto, S, Ex.', ao invocar o - e tenho Impressão de que o mesmo l.ria, além de comprida, além de íon- ção à legalídade. Esta é a verdade
precedente ll. que tive oportunidade occrrerá com V, E:~,", :SI'. Presidente g'l, perdura e está na unemóría de e vamos dizer em prosa e verso, can
de' me referir, não ínterpretou cem - qualquer dísposíção que determine cada um de vós. de cada um ds nós ti-Ia a todos, Pal'que não somos
fidel!dad'l! mel! pensamento, inscrição para. encaminhamento dtl dentro desta, Casa e está também' amnésícos e temos memõ-ía sunci-

Pode ser que o ilustre DE::putado votação. Foi realmente adotado pela m,uíto bemreg1.strada '-naeonsClên-1 ente para r,ep!'<ldl'Z\r. aquilo nue,
Gustavo Cap,..rema tenna mnníresta- Me~:l, na sessão passada, simples 11.s- ela de ; todos os brasilelros. como já disse, ef";" n·), lembrança
do taientsn:\imelit<l, Mas a ínter- ta, de oradores. não de inscrição Pl'O- ' O, SI'. Tenorio Cavalcanti _ AIlf1s de tôda a Nação.
pretação que davarnos ao Regimento, prínmente dita. Para encamínhnmen- se V. Elo;, u me permíte' Tácito' dl~ "mO se sangre ninguém em saúde,
tanto 'eu como o nobre General FIo· to. de votação, ao 9ue me parece, não que a história é uma nientlra, por. porque não estou a tríbulndo respon
res da Cunha, que então presidia, ha lívro de ínscrlçâo. O pedido é fel- que tudo o que se, diSSe d., Roma ,!'lbllidades: apenas fixo Isto: lem
com multa ncnra e nn.íta dignidade, to no momento da votação, para el1· antiga, se .fol no perícdo dos tiranos mreemo-nos do qUe foi a campanha
cs trabalhes desta Casa, roi [ustarnen- caminhá-lo. é mentira'-po:'que foi em conseqüên- que culminou em 3 de outubro,
le a aplícaeáo P01' extensão, no enea- Assim, . Sr. presidente, levanto a cio do mêdn e se foi após a morte O SR, PRESIDENTE - V. Ex.",
mínhamento lia. votaçâo, do diSposltl- zeguínte questão de ordem: Há al- dos tiranos também é mentira por- como Relator,. poderia fazer uso da
vo constame da ~ 4," do Al'ligo ISS, gwn diSPO,sltiv,o- regimental exigindo que f0,1 em ccnsecüêncía do ódio I' Pa'avra pelo dObro dQ tempo, que,
que se refere, svídentemente, aos pro- inscrição para encaminhamento de Se partirmos dai, de que tudo ~ inlellz1l1ente.. já Se esgotou.
Jetas cuja urg ância tenha sido reque- votação? ,MUlto bem). QUe Se escreveu ou se disse foi con- ' O SR. BATISTA RAMOS - :Mas
nda e cOl1ceci.ida pela Casa, porque O SR. PRESIDENTE - V, Ex,", seqilêllela do mêdo ou do ódio, êstes flll multo apa~teaclo, Acho qUe 5
aquele artigo disciplina. exatamente L'ealmente, tem razão. O Reglment6 sentimentos geram a paixão, e esta minutos perdi com. o nobre Deputndo
as urgências concedidas e não as Ul'- não cogita ,de tal Inscrição. Trllta-~e, n09 leva à mentira. ' Tenórlo Cavalcanti e mais 5 minu
gências que t(111 êsse eal'l\tel' pOl' dls- porém, de praxe que a Mesa tem ado-O SR, BATISTA RAMOS _ O 1'1- tos com o Sl'. Deput'ldO Adauto ,Cal'-
poslçá<> re~lmental. \ado. Ainda na seSllão anterior orga. clocinlo de V. Ex," é tão compiexo dOlO.

niz o Artigo 158: nlzou-se'a Il.stllo, que, se elenominou, que dirIa qUe êle se poderio. ela.slfl-

I
O Sr. Adauto Cardoso - Apenas

..Aprovado o ,requerimento ae talvez impropriamente, de inscrição cal' como' algo de umametafislca preocupação com a Sua eaúde,
ur&ênela, _entrarlÍ a matêl'la ell.L para. assegurar a palaVl'a aos que de· In,dlvidual. esotérIca, com (s, do O SR. BATISTA RAMOS - Mui
discILSsão na sessiio Ime'diata,' sejassem enamlnhar a votaçãp, na pl'ivado conhecimento de V. Ex," ,obrigado n V.Ex," pelo culdaclo que
ocupa,nao o prnlleil'O luga1' na devlela oportunidade. V• Ex," "em apena~ e qUe não é acessivel a po-, d:omonstra por mim ...
Ordem,dO Dia", razão, realmente, quando estranha a bt'es mortais como eu, ' ' Pedlrla, então, SI'. Pl'es!dente, êBse

E os pará.gl'afos llegulntes discipU- exilltêncla de&~a ILsta· de lnscl1ção, O Sr. Tenorio Cavalcanti _ V" de~conto. '.
nam o processo da tro.mitação, Lista ét'. elenominação adotada pela Ex.",está encontrando em mlin QUIl..- Mas, Su. Deputaclos.' não atl'!bul

pemo que ,tal entendimento !lssen· Mesa.,. , '. IIdades que só' existem na 'excesaiva/ ~esp'nsabllldades à Oposição, não
t:lo·em OCas razões. O principio da O SR.CAASTILHO CABRAL - fidalguIa e bonde deVo Ex.". 'eheguel. até lá, porque sei que, em
l11te!'Pl'etaçáo da lei, 11 principio Pela. declaração de V. Ex,a. a ex18- O SR. BATISTA ,RAMOS _ Não I!;rande pal·te, se e~ teve pecado, não

. • isto é. o que v1.sa B finalidade têncla dessa tlsta não prejudfca o di·. elltencll o aparte de V. ,Ex.". . \1 foi êste, evidentemente" o d~lo.' :/!:sae
c1a.lei foi o que me levou a essa. In- relto de gedlrm08·a palavra para en· Devemos apenas de relance 'revi- pecndo, eU não o atribuo aOs seus
tepretação, oamlnhamento ·da. votação. 'no mo· ver aqueles elos passados, aqueles elementos mais expressivos, aos qua18

se urgêncln é regime de exceção menta oportuno. aconteclment08 idoa de qUe êste 1)1'0- vo~ admlração~ O qUt!' hOUve fol
que se estabElece pa.ra. a. tra.mltaçãQ O SR. PRESIDENTE - V. Ex." jeto é uma' das últimas e derradeiros o delito da culJJa, porque aceitou, a
das pl'opo8lç6es~ e se o Regimento teve oportunidade de ouvir ,a mani-, conseqüências. EsfaaA'rande ver- llderulca~ de auem não estavll em
cllz que U a urgência é a dispensa de festação do meu 'ponto de' viat,,, ares- dade. . Delxem08~' de SOfIsmas,,de condlçlles de dIrigi-la. A Oposlçio
exl~ênclas regimentaIS, salvo ai re'o peito do entendimento que dei à pensamentos ,mais ou menos enge- extremou-se. porque o seu condutor
féridas no parágrafo único". comO: questão. ,nh06OB.· .. ',cCC·•. • • . , ocasloml extl~emou-se: e,' entli.o,' teve
numero legal. e distribuição, em avul- Peml1ta-me ainda V",Elc.". Nioentl'O· O .Sr, Alfauto Cardoso.-- Nilo se el.llo oecado d'.l. cnll:N1: , Mas, sela
50. da. pl'oposlção principal e, se" hou- na dlscussl'ió da questão de ordem re- exalte; realmente,' p!ezo "inÚlto o como for, pllrtlclpou das responsa-
ver, das acessórias aegue·se é que tO- solvlda por V. Ex,". " seu sLstema circulatório",' bllidadea.- 3· de outub~o lOque
das as medidas que coIl'colTem para Estou conslderandoquest~ de oro, O SR,' BATISTA RAMOS _ V. ê qUe ocorl'eu, 51'S. Deputadoe?
fa,clJ1tar a tramitaçáo da proposição dem cle, âmbito geral. pOrque .se V, Ex." 'ê uma d(ls' poums pessoas' que Também está, na lembrança de to.
d~vem ser adotadas pela Mesa, E:'." estabelece para o caso espec:.al nãO podem pedlr, a alguém que nlio elo!':' 3 cle outubro, o, povo se manl·

Evidentemente, a. lImitação do nd- essa Inscrição, evidentemente ela, se se exalte., _ ,festa ost'e~lvamente 'nu umas: o
m~ro de oradores no enellminhamen- estenderá, ,tratando·ae como 'setratl 'NIio I ' UaI.s' ' ",/llOVO elea:eseus canclldatos; consa- .
to da votação; a exemplo do que el- de Inscriç6es BOI CIIIlOll geral&. Que- I ul t~ei' a " se o meu sistema ~a oS nomes que hllvlaescolhIelo li
tubelece o Regimento para discussão 1'0 ressaltar que em nosso Regimento c re a l' o eerá :~elhor oU pior do. vremente. sem SUbôl'no porquénão
de proposição. i uma das provldên- nio há obl'l'gação alguma de inseri- q~diO de V, Ex:. '·rrqu~na.o.. sou Ihavia ,órgão cauaz de levar ao su
cias que. a meu ver, collma êsse obje. çãol\OS encamlnhllmentos· de vota- ~:; co'l ~!!m V. Ex, o e também, bórno ml1hóes de brasileiros. ,O que
tivoe atende à finalidade da lei nl ção. Essa lista, portanto, não pro- ,~op moes. , velo depois? A luta nara qUe não
conclusão de a tramltação dessas judloará os casoa'gerals ele lnscrlçio, .. Mas solicIto, a V. Ex.", meu que- ,·e emnOi'Sassem os ele1toe: (l, tese'
proposlQÔI!5 em regime de urgência. . ndo a~lgo Ada'Uto Cal'doso, não faça da maio-Ia absoluta: o parlamenta-
Ee fôssemos aplicar literalmente o O SR., PR 51DENTE: obstrucao :10 seu amigo. ' rlsmo (Santo peca elo D enfim tOdaS
dispcaltlvo Invocado, cre1Q que o pró- V. Ex," tem razio. ~rOSSl,'!lUln~1pergunto: Qua!s . são as solucões se aventavam pàra 11-
pl'lo Parlam~nto não poderia. f'.lncla- T{m a palavra o Sr. C'eputaClo Ba. es acon mentos precedentea. vrar o Pais c!.~queles qUe o pl'ôprlo
nar. Se os 325' Deputados, que são t1.sta, Ramos, para eneamlnl~r avo. 1i:Utéd~'fn., apenas - e por Isso não F-Is. através das urnas de um pIei-
tantos Quantos compõem esta casa, tliçlio. en n. o aparte do meu eminente Ito livre, havia escol,hld~ para, dirlil'I1',
COm eKc'eção do Presidente. que se colega Tenório Cavalcanti - que não ,os seus destinos, COmo absolver "lIe
enconl,l'l!- no plenário, Wlllassem d,wa O SR. BATISTA RAMOS: preclsav:l rememorar os fatoa Que culpa OI< que fOl'am responsáveis P01'
Prel'c;'a tlva regimental; el'ldentemen- estão registrados, de maneira Inde- êsse demo?

- d (Para encam!n1lo.r a votação) lével na mente clOIS elementos desta " "
te 05 trabalhos da Câmara os Depu. SI', P~esidentee Srs. Deputados. Casa e de todos os brasllelos. NãO O SI', Frota Aguiar '- E o voto
tados não seriam concluld08. Tal é Na qualidade de Relator na ComJ8- Os julgo..ei; estou longe d1sso ,e não dos nossos Irmios comunistas?
o meu entendllnento acêrcada. ques- são cle Finanças do projeto em dlS~ Vim a esta. tributlt1, para julgar nln- O SR, B....TISTA RAMOS _ To.
t~ou proseguir, dando a palavra aos cussão, cumpro ordena la subir à guém e apesar da veemência das mI- dos mendigaram os votos dOI co
ora.dores 1".crito5. Na oportunidade trlbl!na para. tecer rápidas conslde- nhas palavras, hã nelas raclocinlo, munistas, que não fOl'tlm,cle forma

.~ d i cI CA - ra<;õ~s sObre' o a8l'unto, antes de tudo. Enquanto não sinto alguma, decisivos. no pleito. .
em que o 1"resl ente efet vo a .....a· Cl'eJoque tlio se pode considerar a causa, não subo à tt'ibuna pal\l O Sr, ,Arruda Cdmara _ Não apola.
ra UlIusmlr a cadel~a, decidirá. Sua éste projeto como se f68se um pro- defendê.la. ' do, O SI', Juarez Távora nia pro.
Ex.a a Questão levantada pelo nobre leto, melhot cUrei, como se f6&Se um O Sr, Ten6r!0 Cavalcanti _V.cul·ounem aceitou votos cio Partido
'Ceputado. acontecllnetíto isolado que pudesse E~,· agora hã de permitir. S~ V. Comunista, Utge esclnr·~cel· n ver·

O 8R; CASTILHO CABRAL: ser cilllcutldo sem nOl atermOlla'OU- E~_," .. diz._ql.le.há .paixlio na Causa dnde. . '
tras cons1deraç6es, Afirmo, portan- qUe defende. cOnvirá em' que a pai- O SR, BATISTA RAMOS - Não

(Para uma questão de ',ordem - to, que o presente projeto const1tu1 leão. a!llndo sObre n vontade, subver- entro na análise: Séi que o caso' de
Sem" revisão do o,.o.ttor) - SI', Presi-' apena..; um elo daquela cadela de te as bases cla. razlio e deiXa no In- V. Ex." tem expllr.ação tlldn especial.
dente, além do Art. 1.°, será pOSto 'lconteclmentOll que se veloJQrmando hç,lecto menor capacidade de rene- O Sr. Arruda C/lmara - Não" f o
errr votação o ....lt. 2,0 do subst;t,utlvo, e desenvoll"'l3do atravêl de cUas, se- xao, . ' meu caso: E'a verdadE'dOllfatOl.
São duas votações. Prevenlnde a ae· manas e meS'es que precedéram I . O SR, BATISTA RAMOS _, EU O SR, BATISTA RAMOS _ Nio
aunda vOtar,ão, e tendo em vista I esta dlscUSllão., Se o presente pro- dl.sse a V, Ex." que' somente ,depoiS vamos, espiolhar os acontecimentos.
d.eclara~ão de, V. Ex." COm,relação à jeto. eonstltuisSe, como pret.~nde a que ltIe capac1t.o da causa que de~ São' coisinhas ele, menor l-mpol.tlncla,
Jnaerlção de oradores, venho levantar, Oposição, acontecllnento isolai:io, In-' ,fendo, depois de usar o racloclnl0 O SI', Ge~rgesGalvão -·0 senhol'
a seguinte questão de ordem: Corri, dependente doa demais, que o ante- é lIue eu, então POllllQ pOr a carga do Juarez Távora declarou, que nla pe~
o Regimento e não encontrei, em cederam, eu· daria a mão à palma. meu' afeto e meu sentimento a aer- diria. atestado de ideoloiia ete qual-
matéria de inscrição doe oradore!"senão tórla, con!~lria o "mell culpa" dea-. vico da. Cllusa aU-e devo defencler. quer eleitor, '-
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Os, SI'S, que' apl'ovãm qucimm fi~ar:
como estão. (Pausa):

Aprovado.

o SR, CARLOS ALBUQUERQUE:
(Pcl!! ordenl), requer verijicar;üo dia

votaçae,

O SR, PRE~lIDENTE:

Pr:'ll que se levantem os Srs, Depu.
tado., que apolam a vel'iflc.1Çãu. _
(Pausa),

Está concedida.
Vai-se procedel' a Vt'rlt!caç~e.,
Procedendo-se à .. verlf!c>~t'i'lo, ,!-l<lf

bancadas,. reconhece-se tel·em. votaaG
R favor 155 Srs, Deputados e cuntl',"
12, total 167, COIU o Pl'csid,cl1to 108.

o SI'..I1rrueZa Câmara - Mas re-I O SR. PRESIDENTE - O nobre Sul e l1le Tenente-Coronel, Coman- st..l)screvi o projeto, hoje, modificado
cusou o RiJoio do Partida comunista, orador não deve receber apartes, por- dante do 7,0 Batalhão de Ca,[iRdores pela emenda do senado, o fiz não com
que outros candidatos receberam, quanto seu tempo já está esgotado. em PÔltoAlgere, DfóIJOÍli daniinha a intenção de tamponar os de intercep
através de pronuncínmentos oficiais O SR. 13ATlSTA RAJ."Y.I:OS - SI'S. renúncía e da m.nha expatriação pa- tal' o acesso à. nossa brünante onc.a
do ór"ão vermelho e elele se Iocuple- De>putadoli, . eu diria, em conclusão ra o Uruguai, êle lá connnrou e man- IIdade de terra, mar e ar, Acnou-se

o • dou recolher ao Quartel do 7,° Bata- uma soluaão condouna para o caso,
tarnm. de minhas palavras, que nao pode- lhão o meu 1rmão, senador da Repú- que eu aceitei com auundãnc.a da

O SI'. Georges Galvcio - Depois que mos, de forma alguma, considerar o blíca, Corcnel Francíaco Flores da coração. Outros Generais d,gnos po-
êo.ses eleitor",'; tomaram rúmo, Iproj.eto ora em discussão, em regime Cunha, e um ou dois dos meus f'Ihos , der.am ocupar o comando ((O setor de

O SR, BATISTA RAMOS - Aeon- de urgência, como um fato isolado, Comandava o 7,0 Batalhão de Caça- Lrste. O General zcnob:o da Costa.
teciemnLos de somenos ímportàncía, como um acontecímento só, Il:le é dores o então Tzu'ente coronel Odrlío já o ocupou br.Ihanternente, mas está.
que não foram elemento decisivo em' apenas o corolário, o desenvolvímen- Denys e era Major sub-comandante o ocupando lugar de tanto ou ce maior
3 de outubro, Mas, depois, o reconne- to, uma fase de conclusão de todos atual General Coelho dos Reis, Chefe prestigio; o General Falcolllen dOI
chncnto do pleito pela Justiça, Antes aquêles fenômenos, de' toJo;;' H'jLtC,~3 do Gab,nite de s. Exa , o Sr. Ml1l,S- Cunha, que comanda o :;:etor do Coen.
da pcsse.os acontecimento: d~ novem- acontecimentos pclítíccs ' que se víe- tro da ouerra , tro, também o poderia ocupar, Mas, o
bro, que estão' ViVOIl, estâo regístra- ram desenrolando às -ncssas vistas, D:,po:s dísto, potqu'ssimas vêzes me 111mero dcs ocneraís de Exêrcitól é

dos, de maneira profunda na rnemó- através dês~e~ últímoa meses. en-cntreí. com o General Odlio De- restrito, Quais são êles? Em pr.me.ro
ria de todos desta Casa. e do !ll'asll. Queria, pots, dizer aos 51'S. Depu. nys, Tellho acso.uta isenção para lUgar, o General Otávc .:\~ãza, att:aJ

Os acontecimentos de novembro ... tados repreaentantes do povo que SOe opinar nesta matéria. ,Ghefc d-o Estacio·Maior do E.~él'clto..
Nlio vamos, também, querer ag-:>rajul. mos 'brasilolros corno todos nos jul- Quanc.o ass.ne, o P:'ojeto de Le: oue Em <.egundo lugar, o Gen'erui Anal'

, d di'·-', , -me tl'OUX'~ o honrado Deputado S-· Teixeira dos Santos, Chefe· do Estado
sal' com scverída e, Che20 a a mi- gamos ser, que, queremos paz pala, nhor Armando FJlcã~, fi-lo' convenci- Maior das Grandes Fôrças Armadas.
ti!' um grande mal-entendido, em trabalhar; se alguma coisa desejamcs, do de que, não como se afirmou aqui O terceiro é o ocneraí Zenóbio , da
muitos acontecímentcs, de ambas as Senhores! é justamente a paz, a nos debates de ontem, E€ ír'n dar um CeMa, "O quarto é o General Sauza
correntes, ou melhor, de tôdas as pucíílcação dos esptntoa, para que prêmio ao General osvno Danys, mas Damas, O quinto é o Ganerul Zmo
correntes, que se atríbuíram a culpa, possamos produzi!', Qucremos \JJZ por jul;ar que os S'US servlccs ainda Estillac Leal, que comanda o setor
reciprocamente, dêsses acontecímen- para .trabalhar , Queremos apenas sos- eram necessãr.cs na ativa do Exêr· do, Norte, em Recife. O sexto li o
tos, sêgo pal'a produzir. sabemos que os c.to , (Mt:ito bem, Palmas). General Edgar do Amaral, que co.

Admitamos que houvesse um mal- problemas que nos assobel'bam são Não conheço a opinião de S. Exa. manda o setor Mllltar Sul, na capí-
entendido, sim, mas os fatos ai estão. Imensos, íncomenscráveís e não sou o ~r, pr~s'den~e da República nesta tal do meu Estado «, Não me ocorre o
1J:les aconteceram: conturbaram li homem habituado a acusai', a retaliar, matéria, mas acredito que S. Exa., no '. d h t d Icom Ó j 1 os servi 'os do Gen~- l:.e e nel,~ .um ou ro aqu,e es que
PlIÚl, tiraram a paz à Nação, desc- a atribuil·re.sponsabllldades -' Re- ral °o~yf{o ~~~YS nrcessáríos. est~o em secviço ativo, Ah. O Ge-
rtencaram os espú'itos e esta deso- nuncio a êsse capitulo das retaliações" Agora, d'rijo-m~ Res meus correI!- nelal Men~eIJ d,~ Morais, que _ocu;;:.
rientaçã'o teve conseqüênclas vivaa - mas dll'ia: se somos bl'asllei!'os egionárlos, Todos sabem que é nessa Ium alto p,'sLo da admmlstraçao ela
nesta Casa, porque passamos' me~02S vivemos apregoando o Jnterêl!se do equipe de homens 'lustres da UnHio g,uerl'a" pa:Ece que o S~tor do M.ate
sem poder trabalhal' eficlentementc. nosso Pals,no desejo de sa);'á-lo, D"mocrát!ca Nae!ollPl que 'tenho 3ml- rlal Béhco e da Induscría MI1Jtar.
~ta a. grande verdade. E não vamoa não. podemos contradizer, nos es· gc~ e ab;uns expoentes que coin "d2m, Pode, ocorrer que me tenha escapad~
entrar no capitulo daa culpaa. Pres- tr'açalhar e noa perdel' nesta estêrll em Ideolog'a e em tradlção, c~m o um ou outro nome.
to homenagem à oposição. .. dlllcusslío I!em fim, de causas meno~ meu p'-?nsamento, . Todos sabem ela grande estlma que

O Sr. Osvaldo Lima Filho - V. l'eB, de questó,ea cio: IlOmenos impol'- Foi bem dolorosa' pua mim a Se;Ja- voto ao Exército, ao qual pertenço
Ex." pel'm1ie um lIJparte? tê.ncla. ração ocol'l"da em nov~mbro, mas 'es- pc.:' afinidade. Já declarcl, do. trl'

O SR. BATISTA RAMOS _ Eu A todos diria, então, Sra, Depu- tou no direito de perguntar a êles buna ali. Câmara, que, neste Pais,
costari.a ,cre não pel'mlllr, par.a po-, tados, q.ue apoio êste proJeto., déle. fui e aos demais Depl:tados: nijo tlvcs.sl: deptlls da Igreja, é 11.,única coisa de
der concluir. ' ,. , Relator, dando-llle parecer favorllvel, :\;;.dtl como agi, teriam ~I;s a:nda orgânico e ele permanente que ex1.ste.

O Sr. Osvaldo Lima Filho .... Ape. porque estou convencido de que éle lloJ~ ",assento nas suas bancaaas? (ApOiados). •
naS para dizer· que afinai V. Ex.• ' constitui- uma. necessld,ade.,T.eremos (l-\l.mas). O Sr. Armando FalctLo .... Muito

b I ' "d ' d Tudo fiz conselentem~nte para pre' bem.
l'ellt,a e ece o' bom. 11.enso nesta CaBa, e IIer coerent,.es com. o no.sso pllll.3a o, servar a exlstênc a e a' prtsença do O SR. PLOR:::S DA' CUNHA _
, O SR. BATISTA,. RAMOS - Multo ,teremoade proporcionar· ao Govérno Congl'Eoso, <multo b,m) porquc, não A 'd '. di' •

'obl'igaclo a. V. Ex." 'Dlll11. nllo,me e à "aituação" IQUégo" tranqUllida~e, da pal'te dos gene,'ais de navelDbl'o, gora, pala, ~)c l-me, ,deVi!' dize!
atribua bom,aelllO demaia porque jiaze 1/110' ,só CODBeglÜ1'emOll ae lhe maa da parte do Sl'ande númel'o â.e que até o..flm do mês vou l'egres.sar
nã.o goato.. (Biso) • " delmOll plena autoridade. (Multcrbem; oficla:S de terra - mal' ~ ar se con.'oJe- à minha t~l'l'a, ou pal'lI ielltaurar

O Sr. O.waldo Zl/mll Filho _ Nilo é muito ,bem. Palma,). ciam outraa Intenções. ou: com<l d:- ene:glaS e forças,. ou para lá morrer,
demalll: apenai. o, baatánte... - O· SR' FLOR'EI DA CUNHA' Bem os 'CllsteJhancli, "Ias. intenciomis por..ue a minhll te:z'ra, a esta altura

, O SR. BATISTA RAMOS- O ,. A • eram b'en conocidas" • (Biso). Ida minha vid,a" é a b~m amada do
ponto ótimo, eu ,aceito. Obrlaado. (Para.e1lcaminlllLr a votaçdo _ Agora, poréui,'C!ue estbU a~!pal'ado Cântico dos ClInticos: "PulclLra ut
a. V. ,E::,n [:em Telll.tcio ,lU) orador) _ Sr;'~re. do meu glorioso Part:do, e creio que Luna, Electa ut Sol". (Muito bem:
Dep~.E, 51·S. Deputados, Jaca~a. 'sldenle, nlio me. havia 1nsc1'ito pau Fiara. sempre, quero dizer que nlío me multo bem. Palmas prolongadas. O

canga. '';m goVêl'J10. eleito e emNUl.part1clpar d,oa, debates" porque jlâga- .llaI'e! a ql:alquer outl'a aaremlação orador 11 vivamente cumprlm,e1Ltado) •
..- me- cl 'a lnh n p~ldárla. Tmho sillosol'cltado para . .sado querendo trabalhar' nal desta ·va .....0 esneceSlllU'.a ma,' aderir a outras leg.ndas e me tenho DUl ante o dIscurso do Sr. Fiel-

~aa~, querendO ,ttllbalh:u.;tocio, o tcJ:yen~lio, ainda. uando. tivesae sl~o recu.sado. Espero em Dcus qU'a ~e me r~s da Cunh~, o Sr. Godot Ilha,
mundo pedindo aos homec'; a Deua af,*:rl.or do prll1UtlVO projeto o n~.~ lIal'Á flrmen de ânlme,' para pBl'ma- 2. Vlce.Presldente, deIxa a ea-
e até ao diabO' Paz' 84,porl Paz i 1I8tJO' e honrado, coleaa, Sr, Depu.a n'feer mate .....nsamenlO'. Não mo. r.a. delra da presidênc,la, que li,· OC'lIIl. a-
B I b tU' tod . I ' ' ~. .',' do Armancio FaLcão. 1"'- d I Ie ze u. os c amando por ']laz. O Sr. Armanelo'Falcc%o ..;;,. Ob,'l(;a- sare mais COm qunlquer partido po- a pe o Sr. U Isses GUl1naraes,
Paz, ao.uêgo para produzir, porque do a V. Exa.. ' Iitlco e S;llull'ei aqu2le prinelplo com- Presidente.
co~pl'eend1amos e compreendemos, o.s O ea. FLORES DA CUNHA - Vou ',vtce~neOt_,drnaam,inha moc:dade: o da. v:ü-, O, SR. pnESWENTEt
Inumeroa· problemaB que eptem e dar o meu voto ao substitUtivo da Co.
de05afiam a. nossa argúcia, e não pb. m'saão ,de Segurança NB()lonal. Mas O E,'r. Georges Galveio - Sr; Ge- Vai-se proceder, a votação do al'I:;CI
cüamos, não tlnhamo. condiçOea ,para preC;SO dizer alguma colBa, em expU. neJ'al Flores da Cunha, V.Exa: não l,~clo Substitutivo.

fi tem sldoconvicla.<lo a ,a,deril' a ne-
pensar, meditar e procurar aoluçOCa. caçA0. nhuma legenda. tiu melhol', a n-e- Art. 1,° Acrescente·se ao art. 1.

:ll:ste Pais. com umPresldellte ele1~ Nilo' aou palaciano. voteI 'contra o nhullipartido. V. Exa. tem sido con- da Lei n,O 2~370; d~ 9 .de d~~cmbr"
to~ com um govêl'OO emposaado, mal Sr. JL:llcellno Itubltschiik, po18 é /la- vlclaclo,s'm, paraholll'a.r ql:alquer de., 1954, o s_~ulnte, . , "
inlclava a /lUa. aclmlnllltração, já. de b:do cle todos que' votr1 no Genel'al Partido nac\onal. (,!'almas).· , Parâgraf!l unico. A transfel'enell
novo lhe Ilrrebatam a paz, trazem· Juarez Tivora e tomei parte nos co. O, SR. FLORiES DA CUNRA _ de qualquer oficial-general das Fór
lhe' o desasso$Sêgo,' e- êle nada pode mlcios realizados, no meu Estado, em M<os alnda no COI'l'rr do pl'óxlm.o mês, ÇIlS Al'madas pan a reserva remu.
l-eallzar numa fase tão conturbada. favor da sua candidatUra, ntio sei, ainda nlio marquei a data nerada poderá ser adiada até o I1mite

Sr. PJ'le8Idente, já.:não vou' falar ,Já o declarei em discurso que, no terei de comparecer à tribuna pal'a: de pemanencla na ativa, quando, li
na U. N. E., na greve dOs estu- dia da.. po.sse, circwis~revl a min~a anunciar o lllEU ped'do de ll=~ncia- cl'ltérlo do Presidente da ..Repúbllca,
dantes .. Isto é lembrança do dia ação ao meu dever J'egimental, de va' menta por seis meses, cem a in:en',ão fór ,llecessál'la a continuação d.os seus
antel'lol' Ainda as crianças .sonham (lOlcear-me a,o lado v~ce'Pres!lIente sincera e manifesta. de náo v,oltar s~rvjços. O adiamento será feito po..
com a greve dos estudantes ,'do Senado, que tomou o jUl'amentodo mais ao exercício do meu mandato. decreto e nâo prejudicará a vaga qUI

• novo Presid,ente da Repúbllca., Nã!,lrenUneiarei -antes, e ainda ago" dessa traruiferêncla devel'ia liecorl'el'''.
Mas ai estão qUlldro, ai estilo os DepolB d~sso"ql:ando se tl'atou, mais I'a nao I'c,nunclo, porque espero que

antecedentes a!ealá. o ro.sárlo ai ou menos pelos Idos de martlO, da aquêloes .cumulc~ que se rlitâo ash:t:- O SR PRESIDENTE
estão as contas' com que vlnhamo. eleição ~a, Mesa da. Cà;n,ara, fui pelo nando no horizonte. para a tormenta' ;
fOl'mando o l'osál'lo e que culminou Sr. V.elra de Melo notlf cada de um que não desejo, ainda me façam um

, convite que- me fazia. o SI'. JUscellno chamam~nto pal'a Intervir, mergulhai'
agom, com mais éste aeonte~imentoKllb:tschekpua receb:l:.me no Palá- nela, pel·dendo.me ou saJvando-m~.
que, nos tl'az hoje a esta casa. ,elo das'Laranjeh'as., (Palmas)"

E· esta, 11.. minha ci:!ncluslio, é êste 'Acorri ao leu chamamento. Tive 5abemes representantes da União
o ponlo a que queria chegal', Senho- uma palestta COm S, Exa, e declare:- Democrática Nacional _ e chamo a
l'es Deputada.s. " 'lhe oS meus propÓlllt"cs de, em tempo atenção do honrado e Ilustre De1:uLa-

, , , i', j I mais ou menos longe ou próximo, do Sr. Adauto Cardoso - que (juan-q Sr, Flota Agu ar - PIO e o ,qUtl afastar-me da vida públlca. Nunca do '110 d-sgl'açado, im1til e desneee.s'
e~.ta causal1do gl'a~de prejl1izo à Na- mais o vi. :!!lenca màls tive contacto sério 'ncidente n", porta da Un:ão. Na
çaO, " com S. Exa" Náoecnheço a opinião clenal dos Est~'Qant€s, o~u1)el a ml-

()>::R BATISTA RAMOS _ O de. S. Exa.' sôbl'e rn.'\teI'Ja que eatã nha triblU1a pal'a manifestar-lhes a.
}lrejUi~o '11.. que V. Ex.- tJe refere se· seQ~~n~;J:atidaincl'imlnação de que o ~1~lte~~~~ali~g~~~, e o meu p~sal'
l'la. mntel'l~l. Mas nlío pude achá-lo projeto é personalista, nâo tem o me- O e,". Adauto C(lI'doso _ Agradeci
na ,comlssao ,de :Finanças. Conaultel nQl' fundanlento da .parte daquê. do a V. Exa.
vál'loS ml1l.tlll'es,. orga.nlz.el.. qUndros.ejleS que o.impu'l::nam, , Minhas I'elaç..õe.s O SR. FLORES DA CUNHA
ch-eguel il. conclusão de que não' ha- com o General Odlllo Denys são l'e- Quero d'z{r à Câmal'lI quo Oo'l servi
via nenhum sentido financell'o na laçÕ1!s nasci dás do tempO em que eU ços do General Odfllo ~nyssão, no
Pl'oposlçlio que ora. dkicutlmOll. , erllGovemadol' do Rio Grande do momel1to, ne~<sadrios, e que, quanclo
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O SR. LUIS GARCIA: zadD a er~guJadora de nO&08 tr., :1.pesar da s·~ vot:1-çâ·o-:;;~c·~l-ad.'·.'~o'~-·"* ._. - •..•_~..- ...,._,._,... ..,-
balhos posso J t nh ,.,. pude~se trazer o adíamento do prazo «

Está aprovado o artigo 1.0 do subs- '.: m'OCM ~ esternu o. todo é o substitutivo; a que faz teve- fatal. de permanência de milttar em
'itUtivo, há pouco dado. espontan~amel1te, do réncia taxativa o ! 3,0 do Art, 151,

Em votaçõ o o artigo 2.0 sr, presl~:nte GOdOl Ilha, dizendo que não é nossívet, nesta OPOl" at~~ade".? ~?_ glifo. é meu'.
Art. ::l.0 Esta lei entrará em vigor Aq~j esta S, Ex. o

, a quem,. se em tunídade, encaminhar.se a votação r ,em .8 , 1956, - LoprJ Coelho,
na data de. sua publicação, revogadas : ~ucstao-de.~rdem posso adJn,~tlr ~pa.r·1 através de um Deputndo por mais .de i DECLARAÇAO DE VOTO
as dL,poslçoes' em contráríc I te em apo:o da minha d..cJa1açao, uma vez. " I

, peço !e mar.:!t'ste se há verdade naI O SR, CASTILHO CABR.AL _ Nos ( Declaw que votei contra o pJ'tljeto
U SR, LUíS GARCIA: questão que, ,~UIJllle(o à [iccisão de t~rmos do Regimento, sr. requeiro n." 1.605-56,.
$01', Presidente, pela ordem,' V' Ex," lJ!lIlto bem r; 11Ilinha l.·nSCl'içl-IO para a próxlma ses,_ su~,. ,tra,n.llt~ção nesta, casn, dt.sde

O SR, PRESIDENTE: são, a nm de comentar C cntícar l1 os prnneiros instantes, reríu os prín-
O SR. PRE:SIDF.NTE, A Mesa esclarece. resoivcndo a cues- decisão de V. Ex', CI~~O~ l'cgiplentais. sobrcpôs-seao 'n-

tão de ordem do nobre Deputado Luiz f O SR. PRESIDENTE - V.. 1:::->". relesse público. C~nccdeu-se uraên-
SI'S, flue aprovam queiram fic.:u! Glll'cia, que é 'cu entencnnen;o 11a-, será atendido. . era pa~'a a propc's!çao pl'eferelltemetl-

como se acham. iPausuv . ver-so v~r:f;C:làD o encaminnnmeu- O Sr. Luiz G~rcirt Requeiro ve. te a c,el'ca de meía centena de reque-
Aprovado. tPallllas prOlongada, ro de votaç1io 11() subst ítutívo , (Muito rijiCar;c1o de V(JluçfÍo. nrnentos ~e Ul'gel1Cla.. muitos CIOS

Protestosr. bem. Palmas I. Para ísso, tem assen- "V_ai.se proceder à verificação de ve- [' queis envo.yendo llltCl'essE' da colcllvl-
tamento no Reglmento, porque de. tacao. : dade e ate ~a segurança nacíoual;

O SR. LUíS GARCIA: termina o al'tigo 151. parágrafo 3.0; O SR, BILAC PINTO: _ Ilevou'~e aSasa, a apreciar aquele: pe-
Sr. Presidente, pedia palavra !leI.. que nenhum Deputado podera falar Sr. Presidente, minha guestao ~eIdl~o de UI gencl.l.. sem que. ao m~M~,

ordem, porque Pr~tetldia encaminhar mais de uma vez no encarmnna.nen- ordem prejudíca a .votação, se fur tivesse conhecimento da matérla a
a votação.' to de proposição principal. de substl- atendida por V, Ex", '., que se rereriam os requerimentos, com

U'rocarn-se tieeme,ntes apartes», tutívo OU de grupo de emendas. .rat- Anunciou y, Ex". que h'ia aPliear,'! .~me.s::110 objetívo .de andameIÍtopre-
masl. Q ...n. 149 do Regimento -IProtestosl .•erencíat, que: estavam na Me6:t

(I SR. pnEf,JllENTE: Né.ta eoníorrnídnde é a decisão da De acordo, com essa deliberação, a I .Quanto ao seu mérito, além ele in.
. Mesa, e a casa é testemunha de votação se faria ..art.igfo par artigo. eonstítucíonal pelos inúmeros .monvos

~r. Presidente, pela ordem. Icomo a Mesa procurou, muitas vêzes' Estamos agora no momento da: 'vo'" que f~ram .exllber.lntcment;: expostos
,sa PRESIDENTE - Dou aimal compreendida, assegurar uma diIJ- tação do Art. 2."lis.trlbuna, o projeto,:no seu a.~i)JCIJ

palavra. pela ordem, ao Deputado: posição regimental, à qual o Preslden- Acontece que o Art .. 2,0 .coíncíde polítíco, vem eivado de su'<pel~áo sô-
LUlZ Ga~cla. alertando ao" nobres I te em exercício, entendeu dar inter- com o artigo que velo no pl'ojeto do bre' seus rea.s objetiVOs,
Dep~tadOll que, nos têrmos do Regi-I no Regimento, .vísto que, no f\lndo, Senad~, Não podem()s ab&Olutamen- Porque 'o Podet,'EleHJutivo, qUe d.1s;;
men.o, como no.s encontram08 em ela contral'ia· o próprIo' conceito da te votar emendil que emenda não é, põe de melO1S iegll;S já vigentes para
rase de votação, Só pode falar um aUsência. ,~-I(Í, entretnnt9, prop;clan- porque para para .ser emenda ao Art, alcançaI' a.s f:n,d'Qatles perse{uloat
orador em que.stão de ordem, do InClloscrimllladalllt'nte, aCI; Sr5, 2. ". preclEava alterar. de ,algumlt for- pelo projeto, ~~l'avé~o 1'610 compr,",s-

Q SR, LUIS G..~RCIA"- SI', Presl DeputadOS que quJsesc;em depor. tra- ma· aquéle artigo. NilO havendo qual- 101' de sua malo:·i.1., prefE11u d'\lferll'
dente, pecll a palavra justamente zer o testemwlho, a repeit() desta quer alteraçfi,o; ,.sendo .umll. reprodu- 9:0 Conll;I~) .li .'<!.ISpo~ab\ljdact .. de
quando V..Ex.·." , . prop('&!çâo porque é Isso que..1nte1'es· ção literal, não pode V. Ex·, sl!bme- ferir a C;mg!tUlçâo, apl'ova,ndo 'Ulndo

.0 S·r. Armo de Matos - ...procla' sa'a esta Casa e ael'ta Naçao e nd- ter 1\ votação'neste momento o Art. Lei que nao aUlltie aos Interéss~, das
mava o resultado... mttlu assim que aqule.s qne desejas· 2.° do charplldo sub6titutlvo e '11m FOrças Armaj"" e quecompl',>vada-

O SR. LUIS GARCIA - Não, per· sem falar no 'encaminhamento da \,0- as emendas. para, afmaI, pór 8.VO.:04 mente, ao Invés de ulii-la~ mais a.s
dão, '. tação o fIzessem. ' o projeto originário do s.enado, no divide, segundo se I'é da ~Ivepênci.

fTrccalll-se apartes I Mas o!'empl'e re.ssaltou. tMas as vê· seu Artigo 2,0 que clfndanao.se acha de pontos devlsra flxadQli nos ofícios
O SR. PRESIDF.:.,,"TE - Com '& zes que" o encaJ;lllnbamento se fazm J)reju.dlcado,. . do Sr, Mml6tl'o da. (juel'l'a e do Se-

palavra pela ordem o nobre Depu' 1:0 substitutIvo. que aproprio capi' Est'l;u cerio de que y, Ex". que nl10r 1,finJstro da Aeronáutica?
tadoLu~ Garcia. . tulo ~oncerllente à questão é tal;tatlvo afirmou sua interpretaçao com base I' ,.' ..

(Trocam-se aparte) .. ao vedar que, nes-;e encaminhamento no Art, 149, 'nãa poderá, deixar. de· Porque nll.o .foi trazido. ao Cçngres-
O SR, LUIoS GARCIA- _ Sr. PI'e'l fale mais .de um Deputlldo, , ' considera.r a preaente questão,de 01'-.80 o pensamento do Estado Maior

sidente; se V, Ex·' me ,R&SegUrara '.~.l!illn, re,s~lve.ndoa_.qUeEtão. ele M- dem' para. nã() .submeter 8 'votoso dM F6rças. Armadas I1r~pelt,)da
palavra. !alarei, .. , dem'8 Mesadec1ara :quejá anuncia- Art" 2.'· .dOc,subBtitutivo.e"slm, :de.l~ar::I!roPOlllçAo ,'lue,.· sl!gundo,!;_n.t:;úrl9,·

O SR, PRESIDENTE _' Com a Ira a votação a qual' sImbOlicamente. para_pro~df1"'.a votação E6bre 11 p'~o- eatA sendo' ,:!10tll'O,de ' l'estrições pl'\t"
pah\\'l'a o llobl'e Deputado Luiz 011.1'-1 conflrmara4 A Mesa evidenciou sem- poslçaq que nos velo do Senado,' por- pal'te .de ,inum~ros ofiqiaia da .ma:.
cia . .\ ..Mesa ped~ aos Sl's.Deputa:<oOS, Ipre' o 'propóSito de respeitar o Regi:. que GS ·artlgo.sslioco~ncidentes. ,MUI- '\lta r&s]JOnsa,biIi1a~e? .' ,
uma vez que deu a palavra· ao nobrp! mento; denfio se absorver em SUIl.l', :o bem). .Tudó Jssoseriaestr I . . " ..
Deputado Luiz Garcia que OUçam I decisões no momento atual, procuran- I . 'O 8R PRESiDENTE' :.. damente' estranho se ~~ lo".pr,lfun-
S. Ex,., . ' d3.rellglosamente, e~teal'-se no Re- .' . . . sentisse 'u;: o rOl"' ,0 se_.pres-

O SR. LUIS GARCtA -Sr, Pre- glmento,' porque fora .dêle. haveria De acórdocom a praxe e com o mente m~~cadoPl)ar:t~n:f de~.dtC:8-
.1ldellte, quando V' Ex.• ' anunciou, 8 uma tramitaçao Im,osSlvel, desorda- Regimento; a vátaçã(j aellubstltutivo g;euo nUlna mlin(lbr ver, o Con:
votação do ArtIgo 2,°, Imediatllmentp ~a dos r:tlla;~~~ de~~a t~~~'d~ ~;::~ sempre ~ rl!z da form!,- porque a t,er4 de e.stár~flL.t:cl~ ~~~ta;~d:
pedi a paJavl'a~. DCIlejava eu en~ b~~o~ ;eme;re' re~t-eradamente'nl~cer- Me"a a. está. efettvando.. , Importar na sua' pl'óPliasC)bt'e~'lvên_
~lnhal' a\'otaçao, t;"l11 to. que ~á 11a çar as súas decisões ~o Reglmênto,' o SI\. PRESIDEITt: eta ante o lm'p~cto do poderia mil;'."t: .mamtestado e.Ulntençao 'til: como ora sucede. E. baseado no Re· tar,. que ,p'rol'll:~hnente n&o tariará.
_:es,l:,ente. Godol Ilha, como ao.-se-I~itrie.nto~ declara que. já estamos em Peço-'que * levantem os StmMres a se.. fa~e.l Sentl,l,. como ,pe~'a. l1te, aopl-
cleta.l.O da Mesa. '. _ tll~e de votação, e não sendo possl- DeputadOS qUe apoiam ',a. verlf:c~çãc, nlio .publlea .;n~ ,'.<:"He, entre ell~ll.
(pr~testosl... ,velo que a Mesa quer é recolher a (PCIllSa) , ~fato. el'evoltiõa.. ao aç<iuaméntet
O ~R, PRESIDENTE - A Mesll i manifestação roberana do plenário a . Está concedida, Om Que se VOld umA me4lda :te CII-

pede a, atenção da Ca.-a. Ipmn,jslto da materJa. (Aplausos. Pal- I Vai-se proceder a .veriflcação, rAieI' p~soal, enquanto· oUII·as;. â~
IContmuam os prO/estas), 1ll0SI, PrecedendO-se à verif1cação, por profundo--lnteróssé coletlvo não' têm,
O SR. PRESIDENTE - Atencâo, d ao' menos. um andamento -a~'vel

A Mesa reclama a atenção das Sr~: O SR,CASTILHO CABRAL: i ban:a as, reconhece-se terem votado . ·HoJto -depola d ustl' a .
D~ 'd . . , '. . ..'. '1 faVOl' 157' Sr=, Deputad'ls e \~ont;'a I '11' '. e exa va noite. de·

.pu,a os, , ' . T (Para uma questão de ordem,.sem.131, ·total 188. com o Presidente .189. :eglaI~" o ContS'l'ee,o atendeu &O que
G SR, LutS GARC!A ~6r.'P.re· 'rct!ilãO do orlldorl ..... Sr, PresidenteI " . ." l~Il" e, am"",m Be contesta" ~r

's\dente, pMi. até, a inscrição de meu '4IIando decld1u V.a uesti\orelativa· O SR. .PRESIDENtE, ~ Intelêsse ,dO Exército Naclonsl;tal_
non.1e e o Secretál'lo, Sr. paulo waM,lao s·.lootitutlvo.resolveu ,ue se fa:'lam

r
Está llPl'OI'ado o art, 2,', r:: ~éltnha, men~ armadadepo.1e_

d~C\i\l'ou'me que, segundo a decisão duas vota~õ9s, ou seja, 11 vota~9.o' de Vai à J'édação final. vel n COS. m~ J;!1l0 menos !'espeltA-
('.0 Presidente' Godo! Ilha, nâo havia umartigo separado' d_o outrO, E I>a-I Vêm à,Mesa as .eeguln.,te. rad os seus dll'e~t!lS e mais exas))e-,
lnscricão para. encaminhamento 'M seado neSSa declaraçao de V, Ex". ;'... ti' I). pela miséria em que vive a,mul-

., \'otação, Imedlatr.mente, manifestei ue venho levantar fi ue~tiio de ordem DECLAR.\ÇOES DE'vêm' lll~ão podel'Jl. vir .M portardestb'Casu
n1eu deseJO de. encaminhar a vota- fUndada no Art, 151 do 'Regimento: Tendo em vista que for':\m re,I.~ita- 8J:~~1 ~edusd bl'ados de revolta .:ontra·
c:!lo. porque não o ha.vla feito reláti- anunciada' uma votação .pod.erá o . 'd.' v. a ;; do Parlamento .all.te o~
vamente ao Art,. 1.0, • Deputado, observadas a, eondlçoes re- dos os requerlmento.sem que eram gran es problemas nacion.als. .

(Trooam.se aparte) g1l11~ntals, encaminhá-Ia. ainda ue se sollcitada votação nom~nal para o Oer.1slies como ta' . . . .
O SR LUIS G !\RCU m trate de matéria \11'0 ~uje!ta á dls- proJeto n, 1.605. de 19:>6. que altera i(!rtÓmlid' ~ eS qUe aca~Jl <le

"., " '".' ".' - ,li me Icutlião, OU que esteja em regime de" ó 'ai'tigo 14 da Lei n. 2,370, de, 9 de d a, n o elevam nem engrdn-
~ .. ~. ~13,U. no ~tenarlo, não estava urgência,' -deemQj'ode 1954 e considel'andQ que tre~~m as jnstltuj~ões, bem ao <lOfI-
at~'_~te. .•.. I Duas' votações. Sr.· PJ'e~ldente. de-com essa-recusa não· poderei la1.el' áriO. elas 56 serV1rão, parll dpre8S1lt

E"tMelece ~e tumulto). ~. .' clarou V .. Elel,. Uma foi feita. a ou- ~1I'. que fique marcada a minha re. ~! 1m melf\ncóllco de uma demo<,:,';,-
O SR. PRE., r':EN~ 'fa.endo .~oar, tra se vai fazer, Por iSSo. temos lió~ ll',ba à mesma proposic:ão.. vaJ:10 ..rr,e a a que nao sou~ s~r farte, que se

o,~ tlm')l~nOs)ALnçaa. A, Mesa ~ed~ o ãireitocie enearnlnrar a votação. rll)' precelto r~S'imental para apr-.~s~n- rleomodou /lo 1njunçôes e Que prefe
a IIte!1cao cios SI'S, Depuoados, );';Sta t õ' meu .entender. Assim, peço que tal' a pres..nte :Ieclal'ação de voto.' . li o suleldlo moral' e lento à 'COt'll
com l\ oa!~I'ra o nobre sr· Oeputaclc v. Ex", se pronuoctea respeito. .)Mui.· Vot.o ec'utra o projeto e seu subatl. ~em de lutar peljl pl'~llr!a sobrevi-
Lu's G~~cla. . .. .~ to bl!m). • t<llil'o e as~im of~ço tendo em vista vêncJn.. ...

? .S... LrJIS GARCI,o\ -. Rs. .' O SR. PRESIDENTE - AtençQ,o, se'15. vários aspecto. InconstituciuMis Nem uma décad .• .
..... te,t!I"tlnho elo D2;lmaê'l Godol tllull. O Art. 151, J 2,' possibilita o en· I,'U' earâ~l' de intel'êsse peS50~l. QUando no recintoa ci"a,sou al~:l.a de

tue \'~m esnontrtneo. em. favor de cllmlnhamento da 1'0taçiio, porém. o Quando nãobastasseln os mot.~vo,'deputad(). chamava ~, ~~~J. ~~lS:l. _um
'm:nh9 ~p'e;,rl\'3, da minha alegação, meEmo "l't, 151, no §·3,o dIz taxaU· ll~lma a!)OntadOll che"'al'ia por cer~ pares clamal1' o' "Le nç:t; d ...<"u,s
do meu cl\l'Ptto, \'i!'l1enl. conclusi....a'mente. que sO· to, a cltaçiilldas con~ldel'àções ('ml- 1937< Dentl:o ;ni m~l,a.-~os -do
., 'Tl're"l1!.~~ at)urtl'Si. ';nent-e pOderá" fa!ar no encarnlnha· th·,a~pelo '31', Ministro da A~l'i)t16.ll' 'l1umlnlll' o' BlllSl1 ~~~: s~ O~o.l3 n40

O ~~: PFESIn~NTE - O Donre mento do substitntlvo. um' Deputado, tira e contidas no Aviso·G. M. 1015 própt1as cUli,as c 't~remar'~~~ llCls.>::lS
or~ rf"r de,'e ccnc!ulr sua qu,tstàu dt salvo o Relator. , de 25-7~195G: . nossos fllMs on"a . Os ".e a~~.ertlr
,or"~~. M' A Mes:l. e.tárl~:<lrosamente esteada "Melhor. ~~'ill que não os !Iolt.erlUl- t'epita vela- ~ert't'lr~ue ~. ~,:() • a~u.

('1 SP... t,U!S O,\R"H - Em 1l1'A:lno noR,eglrnento, !lOrque. na verd9de, o sem CI di5POSltivossâblos da 1r.1 em 1'08 de 1956"; 'i'l'". Lenlbrai-.
cteSt3 ""!A·t~1) (le oI'd~m, 1'1l! slIms qUe se val ,·otllr. é o substitutivo frac. vil1;or. ,~aerff/co.c1.a a trlmsttonedac1.e d' Sala das ~-, Õ ()

. '1:np"rt~cia para a nmn3 trar..C1ull;- CI~l1Q,do -por dispositIvo regíJnlenta.I,. ctlscutfve(~ ,lJantagens C1U~ 80 Servi;:; tass. _ 'Seiad'I~/~ia~;lIa~lI ,jutho de
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DECLARAÇAO DE VOTO r~gimental aquelas emenda. ljue se as- derações de 1uturg prova lo IMO, o solucionou o assunto. Devo. o'.!ntretanto.
sentavam no referido substitutívo , artigo .aplicável éo. 15'1, § ,., se~c.ndo prestai' à Casa um esclarecímento. A.

Voto Iavcravelmente ao proj etc, ten- g o que está escrito. em lêrmos de o qual' a aprovação da Emenda /)ubsti· Comissões, Senhor Presidente, podem
do em vista a recomendação e a linha interpretação. até servil. no texto regi- tutiva não, exclui as aditivas que com ela apresentar substitutivo.
segoulda pelo Partido. d não colidam. As Comissões podem apresentar subs-mental, do 165, quando iz: u

A rigor, entendo que as duas cor- "Considera-se .prejudicado: O Sr. Nestor Duarte - Muito bemI títutivo às proposições sob seu exame.
rentes antagônicas da Câmara, deram O S<t. PRADO KI\;LLY - O pará- O fato de qualquer Deputado ter uma
m:.is relevo e ímportãncía que a.maté- :. :'d' :.:.: ~. 'p'r~'p~'siç'5~: ~~~;. ~~ •;;s: gralo 'I' diz o seguinte: idéia útil ou boa inspiração e apre-
ria comporta. . ~Na votação de projetos sem su- sentá-la em emenda ao plenário, nál)

Enquanto OS graves problemas na- pectivas 'emendas que tiver subs- bstituttvo> _ que é de Comissão íníbíría a Comlssão de julgá-la. provei-
clonaís são esquecidos, enquanto as tltutlvo aprovado". «serão votadas inicialmente as Itosa ao projeto e adotá-ia \nteg~·al.
lJl"and~s reformas de base são protela. Tendo sldo aprovado o Substit~tl~O' emendas suprcssívas, depois as suo mente, como se seu resse o substltu»
das enquanto projetos. vitais dormem não <! decísão da M~sa, porque e e- bstítutívas» _ é a Emenda n" 1 _. tívo ou a emenda. . r:

e ;:io rcleqados a sequndo plano. po- císão textual do Regimento, estão p~e. a seguir as modificativas. depois Assim, ~sou a Comls.sao de Scgu-
litlza-se o plenárJo da Câmara e da Ijudica~os o projeto e as emendas a ele a proposí '&0 príncípai e Hnalmen- rança Nacional do direito assegurado
opinião pública para problema que nem cfcrccldas , te, as adl~ivas»...· pelo Regimento.da Casa e a~resentou.
de longe concorrerá para sanar a gra- g a decisão da Mesa sObre a maté- Ora, a Comissão entendeu que a apro- realmente, substitutivo .ao projeto, En·

(P I I d o ) .: d E d S b stiti ,. . np dí: tretanto, come havia Sido apresentada,"e crise cconõmíco-Iaiancclra que o ria. a mas pro onga as • vaçao a men a u us 1\ a 11 e I~ . I ., d ' "
. , . I K LLY' a discussão e votação de uma série de no P enano, uma ernen a que .COlnCI·

pais ol1a\essa.. I O SR. PRADO E. . das E. . _. dite V. diu perfeitamente com ° seu intento,
Ser:a de desejar que as duas correntes . emen as , stava certo acre I c d . 1 . d . 5'

d 1 - (Par. uma questão dc-ordern - Sem: Exa na minha slnceridade - de que a otou e a essa crncn a. c express a
antaqõnlcas csscm o. mesn:o !ea ce, revisão 'do or>laor). _ Sr. Presidente, IV· 'Exa Iria em conscqüênctada vo- mente declarou, ern seu parecer, que
el~pres:assem a m~~a lInPAta~c~a PRra'lnão estamos em votação, de modo que ta~ão d~ Em'enda Subustitutlva. consí- aprovava o substitutivo, _ adotando-o
projetes eo~~ a e orma gLrarl~'l .c-IV Exa há de .consentir 'lá que agora! derar se estavam ou niloprejudicadas as como seu. Destarte. fOI esse o subs-
lorma Bancár íe extensão da egl' açao • .• , I ' . t' f d I C '
S : I . . TI" balh d do Cam o não haverá a premência de tempo qu-e emendas arroladas pela Comissao de ítu IVO aprova o .pe a ala d •
°E~ aos a a.°ciet t 'b P : tanto afligia os nossos ilustres colcqas ' Justiça. Eu mesmo me antecipei a de- 7lendo V. EX~la'd concdu ent, ":t~~~

. speral11~s que os e a:s so_re e e in uietava a Mesa. que cu levante' clarar a V. Exa. que tinha ponderações reso Vld? .lI: questao e or em e '.
1ll:1(lç~0. ~u~re a rccupcraçao das. po- uma q questão-de-ordem à apresentação I a fazer, porque se algumas de lato fi. por prejudicadas tôdas as emendas, nao
~u.1a~o~t lu;als. q~e i1vemd à.p~aJg;.;n do cncamínharncntc-que se pretende dar Icam prejudicadas. 9 delas não tem in- terefmos, no. meu ctender, o~tra .colsa

a. C.'':I izaçao, nu a . ase e .. ~ uç ~ fi matéria. .•compatibilidade alguma com o texto 'la. a ~:er. senso en~laro projeto are-
pl'lm':lv~ e sem ren~lmento, J)assem a V. Exa. se' baseou no Art. 39, § 69 : Itados. São emendas aditivas. que não daçao final. e vota-la c~ época opor-
eonstltulr motIvo .prrnc'pal das nossas «Somente será admitida ·a. aprc ....podem ser subtraidas ao conbecimento tuna. (MUIto bem; mUIto bem. PaI-
futuras preocupaçoes. . sentação de substitutivo pela Co· I do' plenário. São as de números 7. 18, mas).

O SR. PRESIDENTE: missão compe.tente para opinar SÕ'161' 100, 121, 153. 1..5-1 e 177. O SR. ODILON BRAGA:
.bre o mêrito da proposição». Peço a V. Exa.. portanto, Sr. Pre·

- Aprovado, em consequência, o su- Entendeu V. Ex." que· o Substitu- sidente, que dando aos debates a ordem (PJra uma questão.de-ord"m)
bstitutivo okrecldo ao projeto. (Pal- tivo, constante do avulso como em~ndii II mais consentânea com as prescrições re. (Sem revisão do orador) - Senbor
mas) Srs. Deputados, o Art. 106, § ofel'ecida em plenáriÇl pelo nobre Lid~r gimentais, examine quais as emendas 1'resid·ent,•• pedi a palavra, pela ordem.
3.", do Regimento deline:. da Maioria e pelo vice-LideI' do Par- que ao ver da Comissão de Justi~d porque o nobre Deputado liuilbermioo

"Emenda substitutiva é a pro· tido .TrabalhistaBl:asilelro, era parti. ficaram pl'ejudlcadas pela aprovação da de 01lwira acaba de sustentar que. no
posição apresentada tomo suceda· 1hlldo. pela Com1lisao de Segurança, emenda número '1. E <lnundando.as n,omento, só bá urna nova lase do trã.
nea a outra e que tornará o (lo)l1e Nac~onal. •. • consentirá V.' Exa. que em relação a mlte regimental a preencher, que é sub·
de substituivo quando atingir o pro- SI. Pdreslden~e, cO~Sdl~ta V

E•
Ex. : tra cada qual eu preste oS esclarecimentos meter ao plenário aredaçao final do

I jeto no seu coojunto". ta·se e uma ,1D:xall.ao. m .prmlwo que entendô do meu dever. para de. substitutivo. Des·cjo. porém, Senhor
Diz o Art .. 39, .§ 6.°: l::gar, por,que nao. ba..substitutlvo per· mónstrar à saciedade que as emenda.!lPresldente. com abspluta isenção de

"Sômente será admitida a apre. fllhado:. aAo há ~ossiblhdade ?C,conver. ,.deridas. sendo àdlções .ao Projeto, 1'0' ânimo sem qualquEr1nterê5se a· tll
s<!nlação de substitutivo pela Co- ter. em substitutivo de Conussao uma dem 5'.10' Igual!nente à emenda substl. multuar a decisão final sõbre a ma·
mls~ão competente para. opinar sô- emenda· substitutiva de plenário. Em se· tutiv'a.'.. . térla que 'estamos votan.Ju. que VOSsa

I,rc o mérito da proposição". gundo !uqar, consinta V. Exa., posso Excelência reflita sõbre o seguinte: no
Declara o Art. 26; § 10: lêr o parecer da Comissão de Seguran· O Sr. Nestor Duarte - Apoiado. Art. 110 do Regimento se .declara:

"A Comiss50 dé Segurança Na. ça Nacional. tio qual se considera emen· O SR. PRADO KELLY - ... pur. «A ol!mrnda destaLada em qual-
da de. plenário o que V. Exa. pretende que ao encaminhar a votação depllr~' quer discussão, para consmll.: pro-

cional compete manifestar-se IÕ- considerar substitutivo de Comissão. vamos com um outro art11lc1o: haVIa jeto à parte; terá deslaque efetl-
bre todos os assuntos atinentes ao O Sr. Nestor Duarte- Apoiado. apeRás uma mudança de redação, não vado por determinaçl\o da Mesa c
Conselho. de Segurança Naciooal e '.. mudança de substância. Emenda.ao pro· com . andamento Imediato como
às Fôrças Armadas". O SR. PRADO KELLY - Diz o jeto é o mesmo que emenda a Isso qu~ proposição autõnoma~.

Essa Comissão é a competep,te para parecer:. . ' . foi rotulado de substitutivo. E como se Ora,. Senhor Presldeme,as tr~s Co.
falar, no mérito. Nesta conforlllidade. ~Des:as. 168 visam a, modificá· subtrairá Ílo Plenário o exame êessa missões que tiveram a oportunidade de.
de acôrdo com a apresentaçãô origina- lo p~l'Clalmente, ac~eseentar.lhedls. matéria? . oplnar~s6bre a matéria fizeram uma dis.
ria do subslitutlvo.· com o parecer das poslhVOll ou restrl~gí.lo. Uma a· Sr. Presidente, resultados momentâ· tinção muito' nltlda entre emendas pre-
Comissões correspondentes, verifica'se. de n

9
1, de autoria dos. nobres ncos, multas vêzes produzem um efeito judicadas e em,endas que deveriam cans-

além do mais, pela ~Imple.s jnspecç~o Deputados José Fofflly. e João Ma-desejado. Mas é t:J velho apó!ogo de tiluir. projeto à parte. A própria Co-
formal, que o substitutivo, realmente. chado, é substltuLlva a todo o pro- Rui. Barbosa: «Planta·se a couve, es· missão de Segurança Nadonal. no texto
até mesmo- quanto ao número de art!. leto. .; . quece·se o carvalho». A Oposição tem qúe, ainda há pouco, foi lido pelo
gos.obJetivava fazer. as vê:e. da pro- Na sua maioria, as emend.as apre' contribuído mais do que se pensa ·para nobre Llder da .Oposição, fê: constar
posição princ;.ipal. Se se tratasse' de sentadas con~ubstanc:iam m~t~r1a de a boa ordem dos trabalhos. Entretanto, Ique reputava grande' número d.e emeu-
proposição Inicial, com gral1de número mérito .... mUltas'delas, modificariam se1i8 .dire~tos regimentais nem sempre das do maior Interêsse, porém que não'
de artigos. se o_.substilútive:' visasse 11 profundamente. a lei da Inativldad~ tem sido atendidos. Peço eseusas a; bavia .prazo para o seu exame e. entao,
modilicação de dois ou três dêles atra. dos militares. ora em vigor». Diz V. Ex.' pelo que estou dizendo, mas, a Comissão de Segurança, à sem,clhança
vés de Interpretação. seria 'ainda pcs- no final: - O substitutivo apresen· nesta parte, considerar substitutlvauma do que também fizeram as Comissões
slvel admitir que, pelo menos formal. tado, sob forma de emendas; pelos emenda que não nasceu da Comissão de Justiça e de Finanças. deu parecer
mente, não atendell.'ie ao requisito ca- IIIMtres 51'S. Deputados José JoffilV prÓpria, mas foi ter a ela como maniles- no sentido de que -essas emendas de-,
ri1cterlstleo substitutivo. e. JOlio Machado limita a permanên- taçlio de plenário,·é trancar a porta da \'erlam constituir projeto à piU'te. Vo<s!\

cla na. allva aos oficiais que n~o Oposição para o exame adequado da~ Excelência, salvo <ngan,p de quem está
Destarte. além do Art •. 106.§ 3.' lá tenham atingido o limite' de Idade emendas que ofereceu e .. que nãOllâCl Interpretando o Regimento nest,e .ln~.

l'e~onhecel' a proposição. de/lde o lnl- previsto na Lei de Il1atlvidade. Incompatlvels como texto aprovado, tante, deverá submetr à apreciaçâo da
cio. a qualidade de substitufivo acresce Obedece· 'aos ~rltérlos ~en~vadores " Já ~esanlmamos, Sr. Presidente. de Câmara 05 pareceres dessas Comissões"
a circunstância· de que a Comlssao de observadas nessa lei a Cllt<!rtOS êssu soluçlioaproveitável. Nlio sei mesmo a fim d.e que mesmo' depois de apro-
Segurança. Nacional especifica, para eata1>elec1doa appa estud~~ ~~nlcoll de futuro em que conting~ncias n50 fi. vados l!SSlS pareeers, de acOrdo com o
opinar sObre o mérito, haver encam~ meticulosos e demorados. Cons1· carâ a Oposição para a defesa de seus artigo no, V. Excla. faça ençamlnhar
pado. haver adotado•. haver feito seu deramos. salutar o critério que o direitos. Temos lutado ilrdl.lamente. pe- as emocndas, com observp:ncia do que'
o substltutivo.ol·iginàrlameote apres~ll~ substitutivo observgu eotO~lna~~~nosaniente. apenas em desencargo de está disposto no mesmo artigo. O que
tado ao projeto. .. Vrl~o~~~t~~roJ.aç~:"a~u:':Qque consciências. A responsabilldad~ da de- nl10 l! possivel, Senh?r Presid.ente. po~-

Nessa conformldad~. ,de acôrdo com houve, foi parecer favorável 11 emenda clsllo ficará com a Mesa, (MUito bemJlque daria a. 1mpressao de que .. se ~stá
preccltuaçlle> textual do. Regimento, no como- favo1'6vel' à. Emenda foi o pare- milito bem: Palmas).. . _ procedendo por um passe de. mág,ca,
Art. 165. consideram-se prejudicadas, a cer da Comlssao de' Justiça. que de- O SR. GUILHEBMINO DE OLI, é que V. Excla.. pela decl5ao .dada.
proposição çom as respectivas emen_ clara: . ."EIRA' viesse cassar o parecer das C<?mlssd},~
das, quando' ocorrer i1provaçllo de al!· «Opino pela aprovaç!lIo da Einen: ..•.. sObre a. matéria.• As ComlE'oe, 5,,1)
bstitutlvo. Através de' uma Interpre- da. n' 1e, em conseqüência•. por (S/illre 11 questão.de ordem) (sem ófgâos téeni.eos, 5:10 ór~30S di{lnos de
taçl10 'literal dq-. Regimento. verifica-se que se.1am lu.lgadas preloudlcadas lII3 revls.ilo do orador) - Senhor Presl- c~nsideraçlio. do. plcaM.o. Se a.s Co..•
que o substitutivo preJudicou' tôdas as de n.' tais". ' . dente, nllo irei prõprlamente contraditar mIssões. opinaram no .s'~nt~do de quI'.
emendas oferecidas fl proposiç~oprln- Provado que não há Substitutivo da .a questão de ordem apreS'entada pelo ~er~o nume;,,· de emrt1"às dovcm ('O~'S'
cipa!. (Palmas). 'Coml5S~\) -: porque Isso me. paréce nobre Senhor. !?eputado ·Prado Kelly, tIlulr matér:: ~":'a 11m" .tr·.'~t<.o,.., 'r:'~ .

Dr.stai'tr. havendo 11 proposiçllo l'rln- irrecusâvel, e lá nfto falo para li se40Slio P0l'lllll V. EXCla., ao resolver. deflnl·uinal lnc1cpcn,:.tc,el,
cipal desilpar,ccldo perderam IUII 1'laall do hoJe, estou falando parll llsc:ona!. Uva • concludentemente, a questllo, .lâ !torlzil V. ·F···.. , .. ". . ; r:'



6332
~~. .", Qomingo 29

, .'.. Julho de 19Sô

ot pareceres, a dar êlSe deslino à ma·
téria. eu, com a dtVldd ver.ia. ache.
que., para não se ficar' com 11 impressão
de que o artUído r:ellÍltlencal da Mesa
fol apenas o d'e ~urpr~nMr 11 Opo
slção, V,. Excla. deverá acatar as' de'
l;\~ões dos rgáostécnic.os da Ca~a e
:I!lbmet'et a \,otos 'às pareceres das Co
missõese, cru scg\líd1t, dar 11& emendas
consideradas como devendo ter ~egui·

mente n parrc o' dl'slino qui' o Ar-,
ligo 110 lhes reserva. IMJl'to bem).

O SR. PRESIDENTE:



_ .••••• ~ •• -.> •• '.

::z:::cs

:B'l/lt,oS que repetir seu t>al~cer,' ou, O ~SR: GUILHERMINO DE 'OLI-1 () SR. Jost "~é>N-&ACl0' ~ ';EDIj "c de' Pal'Údo o~ por Depul.udOs e'lJL '
então, b"l"ande.parte dos colegas já "l,IRA: , ~ Ipl'lmelrolugar, S, Ex.".11áo é gene- llümeru de cinco e exclwiwn,cn-
l1f,o estarão lembrados das brjlhnntes (PU;TU lima. questão de ordc11l) (SCIn l ral; em segundo lugnr, nao houveisso. te para evitar incorreçfiu de /in-
pnlavras de S, EX.", l'eV1SClO do orador) _ SI', Pl'esidentó,Iç>,que se qUlS naquela oportunicace (/Hayem."

Nestas condições, SI', Pl'e,ldcnte, levanto uma questão propriamente C:..: Iioi precisamente re!ormar. o srlg<V' I O Sr. Adauto Cardoso - Há in-
peço licença a V. Ex." para insistir ordem, ' Ideiro, mas a Opcsicâo da epoca na« correçào de ccncordàntin . .
no pedido de, prejudicial como é 1> Tôdas asquestóes de ordem devem Ipermítar. Era questão ele dignida..lf O SR, ABGL,AR BA;:,"l'OS - ,A
qnc,tão de ordem, ser resolvida, de, ser estribadas em dispo;;lçâo eXpre803:4 do BraSIl. recaçüo final, 11(, entenner da Cc-
,,10110, par V. Ex.", (Milito bem.) Ido Regime11to, 'I O sr. ütttmo ele Carvalho ~ O Se-' missão, está perfeita não vindo ne-

'
O, SR. PRESIDENTE: Diz textualmente o § 3,0 do art. 33~ nhor9~nel'al B;'i~adelro Eduard.o GO· nnuma das cmenaas' sorucionur ))1'0-

"Nenllum Deputado poderá. ex- mes ;.vai servil' "~ anos, duns vezes o alemo aizum ce Úl.gua~em,

._ Di'l. a Regimento, no Art, 15S: 'ceder o prazo de 5 minutos pa:'" <1t.1. !1acob a Labâo . ,O SI, Adauto CardO~1J - Há, 80-
"Urgência é a. dispensa de exí- 'Íol'mulnr uma, ou, símultàneamen- O SR•. JOSÉ Bo,:UFAOIO - Na.; Iecrsrno,

gêncías res:imentaiB. salvo II -efe. te, mais de uma questão de OI" entendi e~8e, caso híblico , , _ O SR,. ABGUAR' BASTOS- ""~slm
rida no pãré.gl'lIfo único, para que dsm", O Sr. tuumo de Carva.lho - Entuo sendo, a Me._a deveria de oronto ter
determinada proposíção, nas con- Diz maís o art. 83, § 2.°: ,. . i IV ,El>:, a .per~'un~e a algum lustortadur, recusado admissão ás emendas, nã'o as
dlções previstas no Art, 117, se-ja "No momento de votàçâo, ou que lhe expllcará. encaminhando li Comissão de Rerín-
de logo considerada, até sua de- quando se discutir e votar rednçáo ~. SR, PR,ISIDEN!E -:-. Peço n V, çâo: (Palma~', De modo que d\)-
cisão final. final,_ a palavra para rcrmu.sr E,X, que conclua, porque ja esgotou os, volve à Mesa as emendas, porque es-

Parngrato 11nlco, Não.~ dis- questão de ordem sõ ,poderá ser CInco .~illutoS de que díspunria . ~" tão crassíücauas nos têrrnos cio pará-
pensam as segulntes exlgêmias: concedida uma vez ao ralator, e V. Ex,' conce~e~ os. apartes fOI por grafo 6,". do artigo 153, do Regi-
númer., . legal, dlstl'1bulção em Uma vez a outro Deputado de pró- conta cio seu prazo. mento. - IMuito bem' muito bem}
avuma da nropasiçao principal, e, ferêncla o autor da proposição O SR, JOSE BO~IFACIO - Apenas " .

,
se houver, das acessõrías." principal ou racessóría, em vot~~ contradtteí a questão de ordem Ievar.- O SR. PRESIDENTE:

ção". tadu pelo nobre Deputad<1 Gullhel'lnJr,Q .
Houve quem pensasse, nesta Casa, Ora. estamos em fase de votação da. de _onveíra, para mostrar que, a opo A Oornissâo de Redação' opinou eon-

contrapondo-se ao entendímento do redação !ln~l e as questões de ordem síção está sendo aqui também u~~ tràríamente, U seguintes emendas:
Presidente, ,que êste dispositivo iria se sucedem lntel'minàvelmente, A.t~m grande defensora. do .Re;rtmento, n,~o N o 1
no' ponto de eUdi!' li possíbütdáde de dísso, são questões de vordem 'mêrrl- tendo levantado questão de ordem ai- Emenda dered1çâo ao projeto nú-
encaminhamento de votação, sob' a me11te. llterál'iosfnãoapolado} ne- guma com fund~me11to no direito e mero 1.605.
alegação de haver Um contra-senso nnuma delas estribada em dispàslçao na, boa hermenêutíea. ,Muilo bem: Dê-se a .seguinte redaeãc ao pará-
no fato de que, enquanto para a dís- regímentaâ. Visam. exclusivamente'. mUlto bem). ' grafo lUlICO: •
eussão - que é a fase para estudo tumult~ar 05 trabalhos. cem "víolaçàc Durante o discurso do Senhor' "Paráglalo único, Atransferén-
mais amplo da matéria. - ern, fixado do, Reglmentq, e impedIr se ultime a José Bonifácio, o Senhor Ulisse» I ela de oficial genei'al das F'Ôl'.a~ Ar~
o prazo de meia hOl'a a quatro 01'adO'- votação, quando já caminhamos pe.a Guimarães, Presidente" deixa. n: manas: . , ,
res, para o encaminhamento de vota· madrugada, ,Estamos aqui desde duas caaeira. da presidência, que é! O mais como está',
cão êste prazo poderia. ser muito horas da tarde, díscutíndo e votando. ocupCLda pelo Senhor G9doy Ilha, Sala das Sessões, em 28 ,de julho
maior, ,Não podemos concordar se cOl1tin'l~ Segundo Vice-Presidente. de 1956. - Ruy Santos,' -Prado

Sucede, porém,que, no caso em eg. de.sta maneira, A pl'etexto de se J/!. . KcllV.
ll€eie, o capitulo que cuida da urgên- vantarem questões de' ordem, ,a pre.. O SR. OSCAR, CORRtA: :. Emenda à redaç'o f' I
eill _ pOI'que tOdo. matéria atinente texto de !azel' cumprir o Regllllento I d lll~ :
à urgência. naquilo que aqUi está l'l!- ouvimos até .0 nobre Deputado' Lu,i SI', Pl'eside11te, peço a palavra, pela i N' 2
f<:l'ido, aqui deverá. tilr obs~rvê.ncia...,. Viana, festejado acadêmico,grande ol'dem, , ..'
não colhia, porquanto, no próprio R,e. lItera.to, dar-nos mostras da SUIl capa.. O, SR,' PRESIDENTE: i Redija-se o § UnlCO .que constitui o
gimento outro preceito. coma mesma cidade litel·á.ria, fazill' história. para ':ll't. 1" :
fôrça jurldlca, eatabele~ que, mesmo tornaI' tempo desta Casa, e não puc..,- Nos tênuos do Regimento. 110 mo.' . ~parâgr"fo único; O Presidente da
em rettime de ·urgêncla, se· admite o mos, afinal, votal' aqul1à quepreci- mento da votação não são mats per-' Rcpúblic:f poderá .idiar. até o limite él,~
~neaminhamento da votação. savamos, . I' mitidas questôes d~ ordem, \pallllus) , permanência na ativ~, a transferénci'l

A Mesa tem reiteradamente deCid!- Nestas condiçôes. Sr. presidc!C.r.t:" <pro.lestos:,.- para a reserva remunerada de ollci-Jl
do n nada ma'· fOz do que eumprlr peço a V. Ex." qUe'faça estrita e 1'1"\" I d F
() 'R~gimento, ~eaaté pllra eumpri-. damente aplicai' o Rilglmento', pã'Í1 O SR. OSCAR CORRtA~ , gencra., as õr~as Armadas, quando
me-nto do Art, 159, que só,'admite terminarmoa de um1\vez.por tôdas ' Sr. Presidente pedi a palavla pela ncceSS~rta ~ contlnu~ção dc seus scrvl-
tramitem m. Casa duB.ll proDosicl5ea (Multo bem. Muito beln. Palmas). ol'dem, , ços. O "..dlam('~to,Que será leito por
(001 regime dé urgência, Istó M ocorra O. SR. PRESIDENTE: " O SR, PRESIDENTE .,.... Já citei decrcto" na? p;eludicarâ ,:I. voga 9ul' '!es-
d<l)'is de votada a .redac1io final. '. . o di8posltlvO"' do Regimento Interno 1sa transferenCla decorr~r~.
}\lnl1~m entendeu que. sendo a l-eda. Tem a palavl'à o sr, José Bonlfilclc - al·tlgo 83 .... que não permite qups· S"la da,Sessões, 28~ julho de 1956.
ci.i'l final aspecto ,meramente formal para- contraditar li llUe.stão de. ord.m tões de ordem durante o mome11to das - Oscar Corrêa. - Prado Kelly.
d~ ol'Qposic;ão, porque não pode· alte-.. e logo depol8o Relato!' dará o,paree~I' votações,' ,. ', : N 3
rã-la 'stlblltanc:ialmente, o Congrefso sóbre as· emendas; O SR, OSCAR CORREIA' - Não I . " •
1,'â. ~e man'lfe8tara lloberanamente ilÕ.' . estaI1lO8 em votação ainda '1 'E d' d' f - .'O Sil. J,ost BONIrA.ClO:' ,til"" a " re arfío, Inal
bre a es~cie,entendendo que a va~a pO,OndeSI~,a' vPR, ESE.vI,I?EN,' ,TE - Vou res'l' ,R.edii,,·se o.Parágrafo únic.o que con5."
se processaria. A~sim, não, .iulll'ou' a (Sôbre a qllestão de ordem) (Sem'· I
Mesa. porque eatá escrito no Re~I~' revisão do orador) _ Sr. Pl'eslden':.:, O SR, OSCAR CORREIA _ Ainda tttUl o art. : .
menta: até a sua ·declsão final. ao l1obl'e e fogoso Deputado GUllh~I'- estou' pedindo li palavra, Como:, «§ único -A transferência, para

Ora, se pa1'a a votação dá propO· mino 'de Ol1veiranlio cabe l'aZáO. A já vai V.Ex,· l'ellpondel' ? ! a reserva remuner~da. de olicinl gellHol
sição principal as exigências são sua. argumentação não tem· a mell<,r O SR. PRESIIlWTE ..... VOSb'a Ex- das FOrças Arm"das, poderá, a critrri()
apenas mlmel"1 legal, dlstribulcii.o em procedência, porquanto até ágorll. 3 celêncla Pediu a palavra j)ara sus" do Prl'side.lte d:l República, ser adinda
m'ult;() dA. prO\lOBlclio prlncillal e. se Oposição, vem ,suscitando questões ,elt! citaI' uma questão ·de ordem, Oliis' alé o limite de, permallência na ati·,/a.
houver. dos acessóri:ul: se na votacão ordem como estrito e claro o~Jet;.vo poSitivo l'eglmental_ é expresso: no quando ncces,ários os seus serviços
<la emenda ij;so IJcorre; se na votaçll.o de colaborar com a Mesa na Ol'llenl ,momento da votaçao ou quando se ass d'" t' ',' d •. '
dos substltutivqs. i8to ~. elilmento~ de dos tl'aballto8. no bom andamento 'lO discutir e vot'al' "edação final que é d' e.~ lamen o, por ecreto, nao prr lU
ll!ulto malor',lmportância para a. d~ci- pl~Jeto, no adequado encllminhamemJ o, que está acol'l'endo, B palavi'a: pal'a, .cara a vaga que deveria oc~rrer~.
liao do assunto, o mesmo 8e vel'lflca. dps emendas•.e jamais palrou no no!'4:) formulaI' questlío de ordem SÓ' poderá' Sala das Sessões, 28 de Julho de
como !>?deremos subtrair a essa regra esplrito qualquel' v1Blumbre de, pro- ael' concedida uma vez ao Relator, e 1956. - Adauto Cardoso• .... Pr'1do,,-
de llrgel1cia. a vota~ão da redaç~o tela l' a marcha o Itlnel'lÍl'io dê.:llie uma -'vez .0. OUtl'O Deputado, de pre- Kell.". "
final, quando na' urllêncla se diz duas' mOnBtroque é o Projeto Odillo DenYB. ferêncil1. o iutor da propoi;jção, N' ...
v~zes "até ~ua decisão final" e-, ta,m. -O nobre Deputado-aullhermino de Nestes têrmos, não concedo Il pa- Em...nda à: '
'lx'n) .•"rlistrlbulclio em avulso da ,pro- Oliveiril procui'ou, mall um1\ vez, atln- lavl'll. a VOMa:, Excelência para le·' , ,
PDtilÇ:!O, principal e, se houver; ~as gil' 05 brios da Oposiçiio e também, vantar questão de ordem. (Palmas) Redação Final ao Proje:lo 1.605·B·56,
Hces*las"? assim de raspãO,4'PllVaiou paril V. Ex.-, - (Protestos). . .Onde se diz, na parte do art, l' l

As.s1m . .3rs:· DepUtados, e conforme quan~ diB$e, q\1e [) ,Regimento estav~ Tem a palaVl'a.o Relator da Co· deveria decorrcr~, '
decisões, tomadas l'elteradame11te, a sendo m!rlngido a cada p~. misslío ele, Redação. Diga·se:
propósito da matél'ia _ que, não são Ora, nno t~nhoprocurllçao da ':\I!e.ln O SR. 'ABGUÀR BASTOS: «deverá decorrer».
fi:<a daI;, uma Vi!Z que 'não se acampa. para defende-la: mas todos aq~1 ~O' Sala das Sess15es, 28 de lulho,de,I956.
lllla' cuidndasamill1te, às v'ê2es. es.sa mOi testemunhLl.8 de que V. Ex, t..em Sr. ,Presidente, peço que .me asse- - Bi/ac Pinfo, - l'rado Krllg.
v'Otaçfio fiMI _ nã" poderia' a ,Mesa se esforç~do para cumprl·lo, 'g'Ul'e a. palavra, como Relator da ije- '
desl'.('~p'eitar, na espécie. uma Pl'eCei",+ v.,,' Ex, , SI', pre.si,de,nte, é, o gua~- dação F'inal.,. . E' IndeferIdo o seguinte
tllncão juridlca,. especifica 'do Regi. dião ào Regimento., e sabe que eu t~· O.SR. PRESIDENTE'. REQUERIMENTO
mento nhp grande empenho, em esclarecC1

, ' tout court. l!: o que dese,lo neste mo· Atenção! . Esta com a palavra o Senhor P~esldentc:
Nestas Condições, ~qulloque se mento: Nada de obstl·Ução., onOllrd Deputado Abguar Bastoa. Requ.elro que as emendas, de reda~,ao·

pocl,e fazer com a proposição princi- DepUtaclo UltImo, de. Oal'Valllo meu ~
pai - m.uitil mal.5 Importante e 'da! correligionário; da mesmá região de -0-8R• .lBGUAR BASTOS: . 'lIelaOl votadas 11ma a uma, nos termo$
f cu n~me _ com ° substitutivo e e-om Minas, cuja opinlil.p multo acato V." do regimento. "',.' .
:I" emendas, pode liliZltlmllmente ser apartel'ar·me, com o maior pl'azel' pa~a (Pllra encal11ln'lar 4 1IOtllÇão) Sala das Sess15es, 28 de lulho de 1956.
ffl~0, e de~ sê-lo.'eoni respeito tam. mim" '-, (Sem revisão :ao llT/ldorJ - Sr, Pre- - 'ollo,Agriplno - Prado Ktll,.
bém il redação finaL E' abllolutamen- o Sr. t:1ltimo de Carvalho - Projeto sidentc. a COmle8rwl de RedaçAo, com " . ,
te certa, pois, e baseada no Regimento. mOllatl·o foi o que. este. CLl.8a, .apro:vau re!el'ência' ia emendas Que lhe foram () SR. PIlESIDENTI; .,),11
1\ decisão da Presidência" ao tempo do alludo.soPre.sidente GeLil.~ apresent!!-das, ,entendeu; queela.s nllo _ "ou:aubmeter a yotos as emen..

A Mesa, valendo.se de disl){lsltivo 110 Vargas. e a qUe fêz menção hoje devel'iam ser admitidas pela Meia, em. . .'" . ,".
Te!:hnel1tal. p-01' estar 1\ pl'QpOIIlção em o Deput~doWil8pn F'adul: prorrogava .Vi1'tud,e do 'q,U-e. II11p6e o,. parágl,'a~,o Icom" pa,recer contrârlo.,
l-egime de urgência,prorroga por êle o pl'~ZO de permanência do Genl" 6,°. dO.llrtigo 153; dó Regimento, que O Sft. OSCAft COftUAI
mais duna horas a· aeasâo, a 1im' de ui Brlgallell:o Eduardo Oomesna· atl~ diz: . ,-
qUe sejo posslvel a votação <ia mil. vapor mala l' II~. Aquéle. e que.' ,''Só ',erlto admitida', em,enda ,4[- Peço li palavm. pela ordem. &r. 'Pre~
tél'ifl" ' . . projeto·mónBtro, . ' " rtd4ção jlnal 'asslnll4a fII1I' Ltder sidellte..·' : ' .



Sr. Pr2sldente, peço a palavra para
encaminhar a votação,

O SR. PRESIDÊNT&~

(Paraencamlnllar a .votação)
(Sem revisã.o do orador) - SI', Pre·
sldente, não tlnhamos a menor !lu
sãô de qU2, ao final dos nossos tra·
b'llhos, quem .mal.s sofreria não se
riamos nós, que há vé.rlos dias eata
mos neste pl~nário e nas 'ComlBões
trabalhando na votação dêste projeto.-

Sabiamos, que quem malB ,sofre'
rIa seria o Regimento, porque a Maio.
ria não s=l'Ia capaz de respeltá·lo
até o fim. (Não apoiados).' A pro
vaé que, J~ a esta hora, o Regim~nto
não é mais texto de lei que se ob
llerve. O que prevalece é a vontade
exclusiva cio partldarlsmo e do fac
c:losi.smo como vou demoIlStrar.

O SR. PRESIDENTE:
. V. Ex." lisa llnguag~m ofensiva à
dignidade e aos brios da Mesa que
cllrlge .os trabalhos da Casa. (ApOia-
dos e não apoiados). .

O SR. OSCAR.CORREA- Sr.
Presidente, jamais ofendo a digni
dade ou brio da Mesa e, multo me·
lias. n quem se faz respeitar.

Estou nesta tl'lbuna no exercic10 do
mandato, para dizer o que penso,sem
-clfcnsns, dentro do RE'SJmento. de acOr·
cio com, êste, paro qUe fique nos Anais
daCnsa uma palavra que hã d~ ser,
depo!s, a demonstração das Irregula
ridades que. se cometem contra 11. lei
IIlterna.

O Sr. Jo(J.o Agripino - V. Ex.~
llerrnite um aflarte? '

O SR;. OSCAR.CO:RRElA -- pel.
eulpe, .mu nAo do permltldoa.apar-
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,-,.·e-Sr. T-os& ·'/3onlf,1cio· sx: PéÇ'O'.' 9a:c tl"r"n-o---ene!lmt1'lh'nntéht.if"lfe~"õraçltõ.i'ttesY{;:fü:imeniõdÕ~Reglmézitó:"'(MUí·-.l"· ., "-:-:~ô"'re'qü~'~t;'''qü'é' ~olicite:
lavra, pela ordem. SI', Presidente. Sr. Presidente, M írregulnndades to bem). . . ' I - representação da càmara

que se prutícam, neste momento, são O SR, ADAUTO CARDOSO': .101' Comissão. Externa;
O SR. PRESIDENTE: insanáveís e demonstram que, a esta ·Sr. Presidente, peço a palavrll., V _ .

_ A Mcsn já anunciou seu propósito nora, não há maís Regimento nesta com... Autor de emenda," :VI - votação de proposlcão,

1 d Cãm,,'ra. (Aplausos, e prorcstoSl. O SR. PRESIDENTE - ·V. E~,· nrtígc por artigo, ou emendas,
de não dar a palavra, pe a OI' em," Com efeito, diz o Artigo 153, § 4.': 6 autor de requerJmento', uma a uma".
não ser nos têrrnos estritos do Regi. "A redação final. será votada, O SR. ADAUTO CARDOSO - D~ Sr,PI·esidp.nte Godol Dhn _ nome
mente. '( Protestos I depois de publicada no Diário do cm?n{1!l. Sr. Pl'esld-erite, que eu profiro com respeite. cujtt

Peço "OS Srs, Deputados a gentile:a congresso Nacional. e em avul- O Sr. José Bonifácio - Sr. Presí- brnvura no sustentar II verdade nes-
de respeitarem a, autoridade da Mesa. SQS", dente, peço a palavra para encsmi- te plenário .'"
Estou examínando ,o parecer do Relator Mais ainda: nhar 1\ votaçlic, " O Sr. Nestor Duarte - Multo bem.
para decidir " não permitirei que V. § 7." "A redação final emenda- O SR. PRESIDENTE - Nos t~r' Apoiado:
Exas. perturbem a marcha normal dos da será sujeita à díscussào, de· mos do § 8." do art. 153, só poderão O SR, ADAUTO CARDOSO - ...
trabalho:'. (.Uutto bem. Palmas. . pois de publicadas as emendas". tomar parte no debate, uma vez e nós todos temos nplaudido mais de

A Mesa já admitiu !UI emendas. FInalmente, e no próprio capítulo por apenas 10 mlnutol o '.l1tor da uma vez: não lisonjeio V, Ex.", não
Destarte, recebe o parecer do Rela- "Da urgéncía", ·~5.o, Art. 158: emenda, 'o' relator fi os l!d~res cla seu homem de lisonja. Apelo é para
tor como contrárío à aprovação das ... "As ComisBôes têm o prnzo Maioria. da Minoria e de Bloeo ~ar- a honrra de V, Ex.·, que nós respel-
mesmas. de. 24 heras, a contar de recebi- lamentar. , tamoa, '

O SR, ADAUTO CARDOSO: mente das emendas _ (não dls- Per~unto ao nobre deputado O~e'lt V. Ex.n leia. essa. dispos!ç!io e ve,la.
Sr. Presld,znte. os autores das tingue):"" para emitir parecer, COl"l·ela. em que qualidade falou sua aue negou Justíea ao Deputado João

emendas poderão falar sôbre . elas? e nenhuma emenda ou subemen- Excelência.. Al\'rlnlno, quando requereu a. Vossa
,da poderá ser votada sem ler O Sr. 08ca~ c~rreta, -- Na. quall.· Excelncla que as emendas f&sem vo·

O SR. PRESIDENTE: publicada no Diário do ocngres- cade de autor de quatru .emen t~s. tBdAS uma a uma. V. Ex,·, 1'.0 Invés
• ao Nacionnl"... O .SR. PRESIDE.NTE - As emen- de submeter a plem\rlo -êsse requel'!-

Os autores das emendas poderão Não é 56 ísso, A desobediência ao daa estão send o~otada.s em em/JuRo menta, de Illano o Indofel'lu.
falar em encaminhamento de vota- '~cglmento está clara na própria de. to. Mas concederei a palavra a ca:!a SI', PresIdente, além dêsle npêlo
ção. Nos têrmos reglment.üs, as....... • . um dos reseectlvos autores. !\V, Ex' eu queria falar também,
emendas serão votadas em glo\)O, por- císão da Mesa. Leia V. Ex., data O SI' Deputndo José Bonlf'Í.clo e se o tempo me permitisse, .sObre .o
que têm parecer contránc. venia, o 'parágl'afo único do art . .156: autor dê elnenda? parecer do. eminente relator. que não

Vou submeter 11 votação as emen- "Nao ~e dispensam as seguín- O SR, JOst llONIFACIO - E:n violou as rer;:rasdo ,16go, mas vIolou
das, que tiveram parecer eontrãríc tes eXige~clllll: .nue disDOsltlvo V. Ex.-.se bue~a, as rel!1'as da lrramátlca. quando em
da Comisliio de Redação. I - numero lell',!ll; Sr. Presiclent~? matéria de l'edaoão deveremos pl'e·

O SR. JOAO AGRIPINO: 11 -dlstrlbulçao, em avulso, O SR. PREoSIDENTI!L - No ! 8,' ?al' aclina de tudo a exatidão gra-
(Sem revisão do (,rador) - Sr. da Pl'opo'lção pl'illcipal e, se do art. 153. matleal. Houve um soleclamo, que ae

Pl'elild.mte, há na. Mesl1 requerimento acuver, das acessórias' • O SR,' .rose 130NllI'ACIO .... Voas! atribui nnturalmente li. pressa. com
meu, de votação das emendas de re- POl'am' dl.stl'lbuldos os avulsos com ,Exo!léneia tnl011em debate. Desejo, eue o parecer. foi l'roferldo - ave-
dação uma a uma. os emendas npresentadasz Apenas to. então, encamínhai a votação. locldade é Inlmlp;a da perfelçllo.

V, Ex," acaba de declarar que vai O '"'R PR""SIOENTE O Regi. O ,f(r. Osvaldo tlmczFI1110 - E'
lUallloa . conhecimento da publlcação '" " .' -. d d louvável oue V. Ex.- queira fazer da

proceder à. vótação,ernglobo, das iJO texto dapropo.sição pl'1nclpal mas mento. ~m ~e:J ~rt. 158, tratanSll ,li vontadp da ma'o~la um- lei nerfelta.
emendas. '.' , 'ó I Re I t' proposlçao 0'11 regIme de W!l_nCI9, ~ o ,.

Peço a V.. Ex," que decida prI- noa, telmos" do pl pro g men .0, rllSl)enl:lI "mb,lcn~'ío da redAção final. O SR. ADAUTO. CARDOSO-
m.elramente acercado meu pedido. Art, 106, emenda é e: propolllçao 1l:stamos dlscutlno.tl e votando redação Quero nue a vitórIa de V. Ex.· seja

_ (Muito bem). apresentada. como acessorla de ou- fiMl. .. : uma vitória brllhante, dIgna, comple-
tra"; ,o SR. JOSl!: BONIFACIO _ De- ta e não uma vlt6rla que, violando

O SR. PRESIDBNTE: E', pols, ab:olutamente Irregular, sejo encamlnbar a votnçll.o S~nhl)r as re!!'ral do JOlrO, vIola ainda u re-
lntell'amente anti-regimental. o pl'O' Presidente .. • grl'ls da grllntáttca.

A Mes!, Indefere o requerlm~nto cedlmento da Mesa. a. esta altura, O SR. PRESIDENTE _ Nos t~r.Sr. Presidente.' o emInente relator
de votaçao md~vldual. das en:en~as, Nega. i!o própria o.poslção o direito mos reglment.s;,lB V, EX.- ni~ PIlderl da Comlssllo de Redaçllo sustentou
porque tôclas tIveram parecei con- de ver publieadas suas emendas em falAr, l'Ornue nál' é autor de f!m~nda, (I sellU!nte: "nenhuma das emendas
trárlo: A votação, emend~ por em..n- avUlso, d,escumpl.'indo o texto lnso,fls- nem é LideI' toa Maioria, MIn~a ou 1\nTe8~ntndas representam" - veja a
da, V1Sa .procI'astlnar a Iase final da mé.vel, indublt!vel do parágrafo únl· de Bloco pBtlaln~rtar. Oâmara dos Deputados se ê adl111ss1
tramltaçao do projeto que está em co, nO n. do al't. 156, Com a oaWl1'a o nobre OPputado vel essa concordAncla. O eminente
regime de urgência. (Palmas). E' li. Mesa que desobedece ao Re· Adnuto Cardoso relator, de cujo gOsto literário talvez

im t t de dela . . . ,eu dlvlrfa, maS que·4 homem quo
,O SR. OSCAR CORRtA: oens o, F~~i vO~a~c" _ Nã~ apoiado. O SR, LEONARDO' BARBIERI: Mc~eve de maneira correntla e exn-

r. :z:.. ' . ' . . ta, lI8severou isto: "nenhuma das
O SR. OS9 AR CORREIA - ... (Para e!,cammll.ar. 4 vota(!/l" - emendas representam.••" •. se essa

porque já nao mal.s admite que. o Sem revisaodo orador) - Senhor concordâncIa é dIgna de um parecer
R~giment.o possa Bel'Vir à. Opoalçao Presidente. eu lledlrla marcasse Vosa ela Comlssll.o de Redação da ·CAmara.
nesta Câmal'a, pal'a o cumprimento Exceléncla, somente a partir .dêste dos. Denut'ados, então, não ,temos ra.

Tem ap~l.avra o nobre Deput~.dil. do dever decorrente ªe'mandato, momento, o escasso tempo de que zll.o alguma na luta que aqui susten-
t Creio, SI', presidente, que dis;x>nho dlsnonho.. .. tamos. '

O SR. OSCAR CORR A: de 10 mlnuoos para falar, • A 1>rlmelra eolsa qUe...tenho R c03r· Sr. PresIdente, depois. destas eurtas
O SR. PRESIDENTE - V. Ex, rla:ir dos variados êrros que aqui se observaçllesque tiveram como obje

dlso6e de 5 mlnutg6 .. O prazo de fato t~m. llrntlcado é,com a vênIa detlvo central nlertar 11 SUa consclncla.
é de 10 minutos, mas reduzido ~ 5 V. Ex.", SUa afirmativa de ser eu de homem público pnra. ll. denegação.
por se tratar de proposição em regIme nutor de duas emendas., de 1ustlça que coineteu. eu agradeco
de ur!!:êncla. .S(lU autor de uma s6, e não Quero a V, Ex." e deixo 11 tribuna. (Muito

O SR. OSCAR CORREIA - Quer fUI tal' 11 outro dOI meus cole;tD.S a bem: multo bem. Palmlls).
dizer que O ~ 8,' do art. 153 a eE.taoportunldade que tem. por dlrej~o de O SR' DILAO PINTO'
altura 'também não tC'l11 mais lRIl· também falar no encaminhamento da" . • •
dade? vot.~cão. . . (Para encam!nhar cz tJotaclio) (Sem

O SR. PRESIDENTE - V, E.'C.", Diz minha. emenda: revlsilo do orador) _ Sr. Presidente,
tentando demonstrar à .M~sa o 110- "Redija-se o pal'ágrafo 'linlco antes de falar sôbre o. matél'la, como
nheclmento que tem do Reg1l'l1e'1lto, que constltul o artigo 1.•. Parl\. o RegImento não foi cumprIdo e. nij,o
nareoo Ignorar o disposltlvtl que l~' grafo único' A transferêncin para hOUve a. dlstl'ibulç!lo de avulsos lIall
~l1111.a matéria concernente. a ?'azo~ a l'eserva I:emunel'ada de Oficial emendpq, l'eCl1'elro a V. Ex.". que faca
e que estt!bel.eee oue todos O~ prazos superiol' tias Fô»cas Armadas po- chefgRr a esta. tribuna as emendas
;,,~r.o reduzidos .à metade, quamlo se derá, a critério do. Presldel1te da apresentadas à. Mesa, porque sem o
tratar de proposição em regime de Repúbllca, ser adiada até :I 11011. ronhecimento delas não se1'l\ possivel
urvêncla. . te de permanêncIa na Ativa, falar. . •

O SR .. OSCAR CORREIA - Se- quando necessários os seus aervI.O SR. PRESIDENTE - Quero,
nhor Presidente, tal dispositlva não ços. 1l:.sse adiamento será. felto nesta altura, ob.letar a V, Ex." com
fo·. devidamente mencionado. :Não por decreto e nã.o pr'ejudlcarâ a a devida vnla, nue a distribuição ele
<;llE'ro. porém, discutir com a Mesa vaga aue deverIa OC01'1'Ol'... . emendas de redação não é exigIda
matéria regimental. _Aqui estou pAra Está assinada llor mim e, ao que pelo Relllmento.' .
el,rRmmhar avotaçao das emen'ias, cuido.' SI'. presidente, os papéis en. O SR. BILAC PINTO .... 'Vossa.
C:ixelto qUe me é assegurado pele Re· camlnhildos à Mesa· nela se consel'- Excelncla me honrou. com Um esclR
I:lmento, se êle ainda estâ em vigor. vam, a fim de que V, Ex." nossa alui- reclmento,mns eu odeseiarla tão
O !1al'ecer não pode. ser votado por· zar. da .legltlmldade dos i\tulos que C'ompleto quanto fôsse posslvel a. essa.
~ue as emendas não fOram. p'I~1\M- os Impetrnntes da palavra alegnm. Presldêncla. , '
Q~S, No próprio capitulo da Ul'~~n Devo dizer. antes, nesta hora em O' que vejo no Art. 156 do Regl'
clll-. cltndo pelo .l"residente UllsllCe aue acusamos a vlolaclio daa l'egras melltO' é' olie a. urgência não dispensa.
Guimarães, hl\·dl."';.le~ltlvoque :I~~e- do jOgo com um episódio que vai en· dUll$ exigências: númei'o legal e dls
sura a diBtrlb11qan. em avulsOs, da fear a vitória' da Malol'Ia, que o ar. tr1buição em avulsos tl:\ proposição
prc.poslclio principal e, ae hou':er, d:i8 tlgo 103 do Regimento Intel'no dls· principal e, se houver, das .ace8llór!as.
ae~óriaa. . põe de manel!"a. nftlda, clara, Irre. - A deflnlçAo deprop(lalção acess6ria

I1ecuso-me 1\ encalnlnhar a VO:.1Ç~0 cusável: .. . e.stãno Regimento, Art, l06,que de-
das emendlll, enquanto não fprem PU- "DependerA de dellberaçllo ao clara: .
bl!r.adl\ll, \leIo menos, em avulSo'), ae- ])lenA,rlo, •eeráeacrito, nlo sofre· , . "Emenda ê li prop(l!!çlioapre.
nlio no Dl4rio do CongreSlQ, porque ri. .dllcusslo e só poder! ter en· sentada como acceasórla de ou-
nlo eompactuarel com mala &ao camlnnamento de votaçl.o, etc. tra".
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~a";;se iJ. redação fU1al &f.o apre- sim lIe entl'e~a .como já· ~ el1lJ:e~OUlrecinto. nos eorredores e em outrOlI c~~:
8enl:ll~as emendas, est~~ são aeessõ- na questão d~ Impedimentos d:'1l loca:~ do PaláclO 1;:raden~e~; _ Aliol1o ufll.t.il Psu.
nas da redação f.nal, ~ a dilltrJilui- PTesidentes,. é uma MalJl';a que uao Va'.·se proceder a verlflcaçao. Antónra HOl'ae:Q - p,;,l
çãoO do avulso não pode ser pLSpen. está. habilitada a defeni1<!r a Demo- !>rocedendo.se à verJfic"çiio, ]'lOl'] Armando Falcão - P"D.

é I • ·t 1 d e h e te [til!' Culombo üê SJu~a - ".oP.sadn em regime de urg nc a. cracía.va Lei e. a const.tulç"o. 'M;Ll () .Janca .0'" r eo.n ec -s.e .terern vo a . }i',5me:'.Jro A;...uda _ P"?
A exígêne.a é lógica. Como pode o bem; 'muito bem. Palmas, a favor ~ srs. Deputados e C":l::'? lfi9,.

Deputado vll"ialar 5Óbre emendas qLi'l! total 161, com o Presidente 16~. J.o~·.;ncú;c;l Mul'le - uDN
F•. t ó O SR. PRESIDENTE: HUlt,'e;',o Tc·x€':a - Pó.nã-o conhece, se esse con iecunento s . O SR. PP,ESI~ENTE: Mm.,z s P.mentel _ F.3D.

,pode ser dado através da distribuição A Mesa,' nesta altura. em "~a]:elto Mal'tin/j Rod:·.gues _ PS-D
do avulso? Como lXlce cptenar:o vo- mesmo aos oradores que ocuparam li Não há. número. Vai·se preceder a I MOI'€ll'a ela 'fJClla _ P:'1..
Lar, dec!dlr. emlta' seu VOC] um Depu- tribuna e,' também, diante das acrí- chamada e .~on.sequente \'ota<J.liO 1.")-.1 Cal'los JC;'eissati _ F'IB. ,
lado que não tenha o avulso na mão, m6nlosaB censuras iL onentaçâo que mímal. Rio G..ance no Norte:
~»e não sabe :\flnal qual a redacüo, vem adotando na votação desta ma- Os Srs. Deputallosque votarem li Eül<x Va:'ela - PSP.
qual a emenda formulada ao projeto? tél'la [ulga-se 110 dever de, respcn- favor. responderão SIM e 0Il que 'vo- Qalváo de Mede.ros - PSP.

Deséjo nemonsnm' que as emendas detido 11 essas crlt.eas .njustas e in- tarem contra responderão i ,AO. . Jose .o\.:·ri?uo _ Pl:D.
não são puramente protelatérías , fundadas dizer que o :mico Pl'OP~5i- O SR. LEONARDO BAR81ERI: Parmba:
Chamo a atenção Jos prezados cole- ta que à anima é o de cumprir o (2.· S,'cretúrio) procede iI. chamad« D';'au!b E~IK.n! -' POSD.. -
.,a- "ara. a emenda. f ItJ nominal. .T:mdui Carne~'o -:-' P3D:u ... - ~ , Reg.'mentlJ, a Im ae quep05lSa 11 - f1 O

'O Sr. José Bonifácio - V. Exce- mar a. votação de uma propos'çi\e O SR. PRESIDBNTE: JOP~:'l~~m~~co~ PS .
lência me pel·l1!ite·/. . ' para a qual foi estaoejecidc regime AmaU;y p<cu'osa _ PED;

O SR. PRESIDENTE- O Re~I- d'e exceção qual seja- o rl~ urgêncla.R'espo~lde:·am a chamada no.nma! e' Al'nlsn:lo Mantero _ pSn.
mente é·expresso. Tem·~e repetido NAo tem' razão o nobre Deputado vetaram 196 Srs. Dcputados sendo ~·1 .Barros Carvalho _ PTB.
aqU:;.cen~el1as de I'êzell, cue 005 ~par-. Oscar Corrêa, quando invoca o Ar- SIM e a2 NAO.· Ni:o Co:lho _ F>.,m.
tes nao sac perl?itidos ..1') encammha- tigo 158 do ~gimento para a fil'lllllr Estão reje!tadao5 as emendas. Osvaldo Lima FlIllo _ PSP.
mente de vo.taçllo. . .. • ~ que deveria ser obrigatoriamente pu- Votarr.m SIM oS srs, DeplltadO\, Alagoas:

O Sr. Jose Bom/acro - Nao sta- bllcadas as emendas à' redaçãn final. Piaui: . A::y P:tomb:J'- PTB,
mel! em encamínhamenro de-votação, O Art. 158, 15.•, estabelcce. José Cândido - UDN.· Aurál:.o Viana _ PSB.
mas em debate, "Encerrada a d!sCl188ão com Ceal·a:. .M~::€il·ce Neto - ?SP.

O SR. PRESIDE."TE- Não é ~e- emendas . serão elas Imedlata- ...."ail Bal'l'eto - UDN. José MH:a -UDN.
bHe. n;'encaminllamento ele_votaç~o. mente. cilstr.'buidas à~ Coml.ss5es Gentil Barrelm - UON. E'el"gipe:
CO.IHmua com fi' palavra o sr. BLac resp·.eetll'as e mandadas a impri- . Pardba:. Alrt':m Teles - PSD.
Pmto. '. mir". Ernánl Sátiro - UDN. .'1rnulJ1do Roll€m~eJU _ i:rR..

P NTO João Ursulo - UDN. Fr'" t'I'"·.9 SR.:I3ILAC I .. "" A.?ro!lo- Declai'aalnda'que: PraXe(leS Pitanga _ um:. ·ane ...·.;) .,.ac'oo - ....
~·~!"o votadadec~'a naoS p~la."las /l~ "As Comissões têm o prJz:>de Pernambuco: 13ah'a:
nalS do..Art.. 1..: sem, P!. eJUÍzo ~a I v:nte: e qua11'0 horas, a contar do Arruda Câmara _ PDC AláJm Md~lo C- PTB. p .......
vclaga qUe dessa tlanSre1'~nc18. devel,a re~blmento das emendas. plra . Sergipe: . ii~~ll~~~el1~s ~~i~~i; -"'PR.
eool'l'er. . ':..' . '1 emitir parecer, e nenhuma emen- Luiz Gal'cla - UDN. H'16eb~ancio de GÓ'Cs - PRo
.l:'ãCJ s e; p~dc u~ar, ~qUl•. SI .. PIe- da. ou subemenda poderá ser vo- Bahia: . JosÓGuima.l'ães _ PR.

Sloel?t<:,. esse·incoml.c.vn~l ~ao é tada . sem ser publicadnno .DiA· Corlo>·Albuquerq~e '- PRo Lau!'indo Régj.s- PSD.
)KISol3IVel essa forma',de~ Ieda.ça,?. A rio do. cemgresso Nacional". Rafael Clncurâ -- UDN. Mal1~e: ~ol'a:s _ PRo
emel1d~ .apresel1tnda y~~a CCiHlb~I u.o 1st.o é o que Se relac.ona com as Rio d'~ Jnncl1'c: Nonr.to :Ma;'qt:es _ PSD.
tex~o, l11ell10~'á-lo, c. nao .51.' porq e, emendas oferecJda.s à oroposlção no ·Márlo Guimarães - UDN. 01lvei:'a Br'to _ ?30.
II llustre ~~1ll1s.s:1O de ltl:daçao °til!- curSO da SUa tramitaç~o; em discu~llo .Raimundo P:ldiU:a - UD~. :&~i::to Santo: ~
:,Jou cOlltra!lam~nte a e:~: ~ls'e ~: única, porque o Regimento estabele. Tenôrio Cavalcanti ... ULN. FIJr~'ano Rubro - PTB.
v~n a [ra!1sferen~la: OCcI.ela n~c, ce uma só discussão p.;lr:l a. Pl'opcsl- Ll.stl'ito Federal: Lourival cle Almeida _: PSP.
sól.ríamente uma 1aga. Esta a Iaz"O çãoem regime de urgência. Adaut'J Cardoso -.UDN Na'lcleão Fontenelle _ PSD:
:pela qual apreo5entamlJs a ~menc!l.l de A redação f!nal e as pmendns que Frota Aguiar - UD:.-l; PcÍlclan-o dos :::an:os - PP-P,
l'ed~ao . Gurgel do Amaral - PI! Rio do Janeiro:

NãoU:l:ei tempo de 'eiaininar'as de- lhe .são o~erecdas não p.~.tão Sujeit~~ Odilon Braga - UDN. Aarão Ste:nb:'uch -:- PTB.
1l1a...G eme:rdas; mas qUe!'o ·delxar as- a ..êsse ree1me·

o porque llaO está ex Minas Geral.s: Ar-no de Matt.os _' PSD.
I al d " 'ola"ões "epet'daB do pICSSo no ~ 5. do Art. 158. E é o Bllac Pinto -- .DDN. Augus:o d.~ Gregório _ PTB.

o5n _a o qu. a.s~•. '"_' '. 1'0- Pl'ÓP1'io Regimento. no seu Art. 153, Guilherme Mnch~do _ umr. Barcelos Feio _ PSD.
~egllnellto na tlamltaçatl dêste Pd I 5 o que dispensa a pub1!eação é a JQI;é "'.onlfácio.. _ UDN·.· Cel.MP~anha _ P!'P.Jeto que começou. no Senado, on e,. ". . . d ~ ~ .- _
como Já démollstl'el nelita CaB~" cla .mprwao da. redacli.o f'Ml, qunn o MJltoh campos- UDN. - Getú]'o Meura - PSD.
primel1'a paJ'Q'a segUnda d1scusão, a ela se encontJa~ s6bJe. a MelSa. I OszarCorrêa - ODN, José Alves - .PTB ..
pretexto' dealterac;âó . redacional, fol , N~;~&. condlçoes, não !lro;:ede a São Paulo: JsOaSteurPnfnd~OSBO;'a-ga ~Dp'SD
f 'ta Itel'a,çáo de tundo depois .pu. acu.s..,ao levantada contra li,Mesa,. Herbert Levy _ UDN. J

b~~cad: no. 01âotio...d.o..CoDlir'Ç!lSo do Se. 15...t o é: que está atl'opt',lando _d:spo~I-_ I Lauro Cruz -' UDN. BeDnlsj'atml'if~ FFr(.dahera.:. 'P""'.'
·nado N"··n..··d·o,s traibalhvs lJal'eCla- çoes jeglJnelltals .para fav(Jrf.e,,1 In.e .Quell·02 Filho - PDC. CardoMu'de ·Menez'.- _= ~J).

- .'. w -'~,' ...• ,1'êa!CS da Maioria. . Mato Gl'OSSO: . ~ u ....

çao tlDa!- aplovada em oSef'unda d·s.: O requerimento do Sr;D2putado COl'l'ês. da CQsta _ UDN.. Chagas· Frei:as - Pi3P.
cus,slio, que.vcrlf.iCa.mos S~. Presld~na João .~grlplno fOI indeferido p2111 Jos· Fl'agelll _ UDN. Georgcs Galvão - PTB.
te? Que o..autógrafo. enl~al~O a ~•.t .. Mesa. atendendo esta.ao qUe se acha . 'Parmiá: João Machadó - PTB.
c~ma1'3. nao COIncida ~om o .qU~ le- expl·esrono. art .. 103, que !Il",ndll sub- Luiz Tourinho __ PSP. 'RLuutbehCnl'sO BVe~~at."&S"do -=- PJ!;.

. ElS~ravll ,8. .páglnaI909 Q(J D.ár.c 110 meter à decisão do plenárioOB .rel;uc.- astoJa Rllgu.skl _ UDN' . • o: ,g
congresso. de, 20 do corr.entc: 1'lmentOli que peçam votaçãolle pro- Santa Catarina: . &rgl.:l Magalhães - PTU.

Levantada a.queatão c.le '.rae~ e de- posição artigo por artigo, emenda uma AntónJe Carlos _ UD,l, B~~SJ~:;~;t.:.. PSD.
~nstra~o ao'~sjdente de.lt~ c~a aUnla: Evidentemente, ~ rrA'ere .àS Carneiro LoyoJa _ ULN. B' F' t P"D
o élT~ cio a,~togrU:O, .d~sCUmpr1u.~ proposlç6esjlrlnelpals ou llcí.'lisórlas, e Celso Branco _ UDN. c~~O :ure:a-:.. psi>.
Cl ~gllllento,. ·que detel-'T1 na .•...de\o '1U\0 às emendllllde redaçio.A elnen- Lerner Rodri.~ues _ UDN: Clemente Medrado _ FI;;]).
luçao do p'rojetoàqUela~t;:~a cio c~n· da, lte.. redãçãc, 'a meu ver, não COM- 'Wanderley .16nJol· -UDN. ~.~vea RcQl'lgues _ PRo
K~ee.sO, jlar~:.&" l1~cesSá.. l\ l~tlflCaç~o~ U~u..l.pl'op'osiç4oJl·:e5sór!la,quj)é.nquela:Vo~ram.NAOoasrs':'Dep..tadOI; PrBIl<:a CBmpoli _ PSD. -
Vlmos depo:s· ser.o. Regimento I~r ,.~ que vEa lomodificar a propOslçlío prln- Amr,zonas: Geraldo MaBcarenhas _ PTB.
lado a cada ~orB. a ca'illmomentJ. <:ipaJ. A redação é um complemento Antón'o Ma:a - ~.sD. Guilherrnlno de Oliveira _ PSlI.
Por 'que tudo .oSto?, PO~'c!ue .a maior::. da Pl·oposlção. De modo que as emen- AW'eo Melo - PT1~. Israel Pinhel:'o _ PSD.
elltá coagida. (Ndo apOiado), e.stáscb das quelle lhe ofer~em'!1:'lo têm ca- Josué de ·Souza -P'I'B. Jaerle~ Alberfária _ PSD.
pre~lio polltlcae de. tal :orde~ (;!~(J rátcr de proposição aceasó1·ja. 'I'.c~e o Manuel Barbuda - PTI!, Már:o Palmério _. Pl'B.
apozados) que 86. mesmo. o ~enclal entendimento da Mesa. . PereJra da Silva - PSI>. Maurlc'o de .\ndrade ...,PlSJ).
Lott poderia exercer (m.ui.o btm; pal- Vou submeter a votos. em I!'lobo.as Rlça Jllnlor - PTB. Mende.s de Souza _ PTB.
mas; nãoaPOiadO~)j porque e.sta pres- emcndasofel'eelda-s à redraçlio final. Pará: . Nogu€iJ'ada Gama -PfB.
não vem cjo .Pal1ic0,::10 Catete,. ~ue que; apesal' ..de· nioserem regJmell- Lobão da Sllveil'a _ P3I1. Nogueira de Rezende _. PR.
:não teve a. lnicJBtlvacla propOlllçao•.tals foram admitidas pela Mesa e Deodoro de Mendonça _., p!:p, Olavo Costa - PSD.·
como. con.stitucioh:almente. de\'er:~ tiveram parecer contrário do' Relator Gabriel Hel'm's _ PTU. g~~i~od:eI~?:~u - ~~~ô..
acontecer. A· propos~ção na.,sceuaqu.. daConij~são de. Rei:laçãe, . Joâa Menezes _ PS'D.
meb'lllO, a~ui. e·l?o·êlmaàll,·· paru aten- Em votação aoS emendas com pa- Lamei:'a Bittencotlrt ._' PSD, Pllno Ribei:o - PSD·

O
.

der a ·desejosdo.~q,e.ralo Lott. E .I'eeer contrflrio. (Rejeitaaas). Lopo de Castro _ paP. Sl:lJ:I!I1IJ Soares - PS. .
êsse desejo é tão.lllten~oetAo forte O SR. ALBERTO TORRES .... Peço Nelson Parij6s _ PSD. . Ultimo de Carvalho - PSo.
que faz comqu~' ,j Malorl.a aI' movI- :verificação. S( Presidente. Vlrg!nio Santa Rosa - PS'P. U~~~.11:~%:- PD.
mente, a. Pl'esidencJada..Casa. ·couvo- . O SR.' PRESIDENTE :-' bs S~!1ho' Maranhão: AilgUfil' Bastos _ Pl'B.
qwe sessões .reiteradll)l·.e· -fepetidns. res Deputados qUe apeiam o pedidO AfollllO- Matoll _ PSP. Arnaldo' Cerdcira _ psp.
llara que esta leJ saiad!!ntro do PI'R' deverlflcação' queiram levantar·se. . Co.sta ROdrl1ues _. PSD, Batista RamCls _ PTB.
zo necc.s.sárlo que oGeneratDe~ya; Ulpolado);·. ' . . . , Cunha Machado _ PSD: . 'CampOs Vergal _ PaP.
aquele queofep.del.l·G.'··Co~g:ressll. Nos têrmos do Regimento. durante Freitas Dinlz -'- PSD. Ferreitllll4artins - PSP.•
aquêle que vlololl n3 ·uul.IIl.ldlldes pa.\'~ as votações'nenhUl'Il peputadn poderá .ListeI' -Caldas -:' PSD.Horácio'-Lafer _ PSD.
]l\lll~lltal'eS(ml.Lito ·l>c:m;.··pal1ii.iu),conlierval:~se---dcpé.nem afastal··se Newton Belo- PSD. José Mlraglla _ PW5P.
llquele que ultrajou es~a·· casa.. con· de sua·s. bn-ncnda.s. E' ê3te o dlo5pO- ~nato Archer -POSO. João AteaDa ._ PEO.
tJnue na ativa. .....:'.; . sltlvo .exprwo do Regimento;· para Serra de Castre - PSP,: Leonardo Barbierl - PaP.
- Esta votaçio ea 'Violação do Regi, o' qual eoliclto a._colaboraçâ() dos se- .Piaui: Leõnldas OardOllO - PTB ..:

mente provam queQ' 'r~&Ime;.eIltá· nhorés Deputac!06·.· _. . .. -Ohagas Rodrigues..,.. P'I'B. Ma'a L~llo _. PSP.
'atl'avesanélo .um . ep:flOd1o 'histórico.' Ao ·Mesaprecl8a. ter alguma tole- Hrgo Napaleão _ P,ED.. ',Már:o EugeniO _ ·peJ)•

. Jlremlncllldor . iSe'-Glas:..ardaC08para arAn~la. porque nAo estio funcionando lIIlltonBrandão --. PSP. Monteiro .de Banca - PSP.
nossa Pátria, PO~'lIue uma MalorJa'que os' dispositivos que devem cna'llar NO V1~riDCl COrreIa -PS-D: Pacheoo Chavell - PSD.
~e l'cntle assIm, uma' MlllllrJa: que..as- S1'a,. DeDutado;'l Que se encontram no Sll(efredo Paclleeo.-PSD. Plácido Rocha .- 'PSD!
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o SR. PRESIDENTE,

Redação Final da emenda substi·
tutiva da Câmara dos Deputados
ao projeto n." I:605, de 1956, do
Senado Federal, que altera o ar'
tigo 14 da Lei ri,,' 2.370, de 9 de
dezelnbro de 1954, e dú outras pro·
vldências.

o SIl, ALBERTO TORRESJ

Senhor PresIdente, peço n' palavra.

o SR. PRESIDENTE:
Em votação a segu!nte:

~cdação Final ao Projeto
n. 1.60S-A, de 1956

OrtiZ .Monteiro ,... 'P'l'B. .., ,
YUki.shisuer~l11ura - I'SD
• Goiá.s:
Ilened ta Vaz - PSD.
Fcn.seca e snva - PED.
Joiluu'Abfcu - PSP,
N'cancl' Silva - J?~P.
Ta~:nno de Mdlo - PZP,

Mato Grosso:
Mend~s CÓ11ça.ves - P':D.
Philadr lpho Garcia - P::;D
WlIson Fadul - PTB.

Paraná:
Antõnio Bnby _ PTB.
Benjamim Mourão - !.">:D
Chalband B!scaia ..,. P5n.
Humberto Mol;naro - PTB, •
oliveira Franco - FED.
RocRa Loures - PR,

Santa catarna:
AULo Fontana - P5D.

.Joaquim Ramcs ..,. PSD.
Rio Grande do Sul:

Clovis ePstana - PSD.
Oroacy de O:Jvelra _ Fl3D.
Daniel Fal'aco - PSD.
Fernando Ferrarl - PTB.
FlolU da Cunha,
Humbel'to Gobbi - PTB.
Joaquim Duval - P$D .'
João de Paula _ PTB.
Lino Braun - PTB,
Nestor Jost - PSD.
Nestor Pere!ra - PRP.
Silvio Sanson - PTB.
Unlrlo Machado - PTB,
Victor Issler - PTB,
Tarso Dutra - PSD,
Bayard de Lima. - PED.

Acre:
Jesé Gulomard - FSD,
Oscar. Passos - PTB.

Rondônia:
Joaquim Rondon - rflD.

Rjo Branco:
Félix VaIois - PTN.

o SR. AL~ERTO TORRES:'

(Parll encaminhara lIotllç40) (Sem
'revlslloclo orador) - Senhor Presl
dznte, 11 Oposlçlo '~m cumprido de tal

- forma seu dever,' ~m face dilue. proJeto
medularmente ,polltico, que deveria' me
Neer da Maioria o maior, reapelto, uma
vn qU'e temos a!llela dois anol .e multo

de legislatura' '';''8 GóvMio qui! ;;li,está' M ,torla' apret:la' e .louva· .a cultura. 'Ir "mO ãelle'jo.va, . mas' queí'o 'fazê.lo 'num
, 'c j 'ar 'd IOSS05 votos Vai pre- Inteligência e o brilho que caracte- tom da mais senedadc,

vai pl c S • ,e I, • ,.," _ ríznrn R nobre Oposi'ção nesta Casa, Duas nações _ conta-se _ desem
císar da nossa bo" vont"~c, Vai prc Só dúvida, porém, de uma qualidade penhavam uma luta sem tl'égua por
císar da nossa com'pr~cnsao, vai pre- dela: de sua stncertdade, (Não· apoia. embaíxadas vindas de praias opostas
c.sar do nosso patrlotlsmo... do.)·. Está na cOl18ciênclada Nação ao Medlterrll.neo. Fábio,. deixando

O Senhor José Gutmurõcs - Isto é _ e por íso mesmo é perfei~amente cair u. toga, lJre~erlu a guerra a acc!-

I
uma ameaça) , dispensável a apresentação' de provas tal' 11 puz , Que seja' a guerru, que

O SENHOR ALBERTO TORRES documentais - que quando se fa· seja B guerra, ..
_ -e-' .,. c a UDN e- demals fôrças opo- zía, aberta e sam-cerímôníosarnente, o Sr . Flores da Cunha - El1gl1.l~~

.. i 'tas poderão rever sua conduta a pregaçuo do golpe. da ditadura .. , de V, F.xa, Fál>lo, ao se apresentar
SICI~? 5 f d M" l a O Sr,' Tenórlo Cavalcanti - E a nos eurtagíneses, dísse: "aqul vos
pc:.1J hca. em aCC a arena aqu n preparação do golpe de novembro. tI'ago a paz ou a guerra";
Cnmara . 1 '.0" I OSR, ARMANDO FALCAO - .. , Q SR, TENORIO CAVALCANT..t-

AI da Maioria. se assim ofLe_.mos, quando se. pregava pelo rádío, pela Que seja 11 guerra, respondeu Fábio,
(ProtestO!> Sim. AI da MaiorIa ~e imprensa, pela televisão e da tl'ibuna deixtl'ndo. cair a toga. Aí então, tra
assím o fizermos, porque terá de per- dettn Cànlara contra li constitUição vou-se uma l1uerra sem trégua, uma
manecer tôdaela, nesta. capital, se e contra o próprJo 00n"1'.es50 Nacional seqüência de combates encarníçados
Quiser aprovar 08 projetos de ínte- o que se vlu tot a omi~sào dellbera~ cntl'e a fôrça da espada. e n fôrça da
rêsse do Oovêrno, . "da da vigilante unliio .Democrátlca Inteligência, .' .' .

O .SR. PRESIDENTE - V, Ex. Nacional. O ódiO, o recalque o res- A História registra, co1:lerta. de"
deve rezpeítar o Regimento, que pro1- sentimento, que marcam hoje' a línha pêjo, de crepe to até de nôjo as con
be faler contra o vencido .• V, Ex, de luta da. Oposição contra a Maio- ~equências da luta0 entre a fOrç~\ do
deve respeitar a manítestação da. Ca- ria.,. . músculo e li fOrça da ímagínaçae;
SR, que, no mo da sua soberania. O Sr Odilon Braga _ Houve repe- Vitória, 51', Presidente, bem pode
manifestou-se favoravelmente ao pro. tidos manlfc.stações do lIder da UDN a espadaconoqulstá-la, bem pode o '
jeto. É o Reglm,ento que, impõe êSse sr. Afonso Arinos, tanque, a M~loria eventual, efêmera
dever aos sennores Depu.lados. '. O SR. ARMANDO FALCAo _ '" de um Congresso. bem pode, a amea-

O SR-. ALBERTO TORRES - Fa· contra a pessoa do Ministro da Guer- ça de metralhadoras em tOrno de um
ço estas considerações, Sr. preSide?l- ra obedecem a um só e único dtta- Parlamento mas conservar esta vi
te. notadamente qua?do, hoje, OU· me: foi o General Henrique Teixel. tório na [{mago' da .conscíêneía pú
tímo dos quatro prímsíros oradores, ra Lott que, 'nos dias 11 e 21 de no- blíca, na alma das gerações, só a
Sr. Deputado Adauto cardoso, pro- vembro se opôs com a fOrça de sua pode l1.pena a fÔl'ça da cultura e
feriu oração transbordante de cordl!i' autoridade mor~l, no exercício da che- da ínteligêncla. (Muito bem),
lldade, simpatia e aprêço. em reíação fia do Exército,' àqueles planos gol-Avltól'la de hclé foi a vitória da
à Maioria, não sendo entret!!nto, s~~s pistas de que a Naçli.o tomava ccnha- luva de box no cI'istal da inteligência
palavras eompreendídas, pelo no ....e cimento todos os dias, que reage contra a opressão. ,
Ilustre e simpático sr , Deputado José Saiba a Câmara, saiba. 'a Nação, Isto. Sr. Presidente, pode parecer
Jofflly, lIue nas yergastou•. 11 to,c101l

d'
saiba em especial 11 Oposição, .que uma pllhél'lo., mas é Uma verdade.

com terrível oraçao, que llRver e enquanto o General Henriaue Tel- O Sr. tino Braun - Como Caxias
receber resposta adequacla da ban- xell'a Lott se encontrar à llI:'ente da onde V. EK." domina,
cada. da UDN, . Pa~ta da Guera. os planos de .conspi- O SR, TENORIO CAVALCANTI _

SI', Presidente, a redação !lnal d? raçâo-sUbv!!rsiva que, sabemos, estão Não aceito diálogo no terreno da pi
projeto permite, com<! estã ele con ai em curro, jamnVs serão el(ccutados. lh~.ria, porque a pIlhéria é como ;o·ve~
cebido, seja mantido a dfrenRte d!lblym TOdo ódIo, tôda cólera que contra neno Que só faz mal a quem o usa.
comando, nn oapltala epu ca êle te volta resultam da impotência O Sr, tino Braun - Isso é ver-
um general queval lmpedlr que ou· da ('Il)oaição da fraqueza dos gOlpls- da de., .
tros generais de Exército possam as- tas diante ·da fôrça moral do hllmCln . ,
pl1'ar legitimamente ~ êsae comando. que salvou a democracia a 11 de no- O SR,. TENORIO CAVALCANTI -

Quando a Con.stituinte promoveu .. vembro de 1955. por,tanto, Sr. 1?resldente, devolvo a
MarecbalMal!carenha's de Morais de SI' Presidente nenhuma influn 1ns11luaçao. Caxlllll é a tel'l'a que ser
Morals, fê-lo a um mllltar coberto de ela tilVeno meu e;pírito, nem tão pou: viu de bêrço aO soldado que foi Imor.
glórias. no campo da luta, a um·vete-. co perante o 5r.General Flores da tal por amor à paz e se lmortaUzo~
rano do Exército. Mas, então, estayn Cunha o eminente Ministro da Guer- maisaJnda por amOr à liberdade, E
êle. fora. de· qualquer comando. nao ra quando tomamós de motu pi'óp Vo a tel'ra onde se mOl'l'e ou se mata os
tendo fOrças sob sua rcsponsabll1dade. a 'inICiativa de aprésentação do c~a2 que quel'em mataI' a libel'dade.

A .'êpOCa. em que.O Congresso hOme- mado Projeto Denya. . O Sr. Adauto Cardoso - Caxias
nageou nquêle que foi um dos notá· Flzemo.lo por nOBa espontânea e não pediu decreto.
vels desbravadores dos nossOS sertões, livre vontade posteriormente quar.do O SR. TENORIOCAVALCANTI ~
que tornou pOSSÍvel [lo comunlcaç!io o projeto jã fôra apresentado Pedi a Mas, SI', Presidell:te, ê pl'eciso que se
através de protestos de lnvias 110 tem~ opinião' do Titlliar dI!- Pastá, ue se ~centlU essa vitórlo. que, numa peleja
op em que o telégrafo Bem fio. ainda. manifestou em carta, que fiz PUbU- ~enhlda, consegUIU conqUistar a fôrça

Substrtua-s~ o projeto pelo seguinte: não era uma. realidade à época em cal" no vespertlno"O Globo". compressora da Maioria. O altar dos
A . que o €ongresao hOmenageou o Ma- . lares de cada Deputado da Maioria

Art, 1.. cresc'ente-S'C ao artigo 14 rechalCândido Rondon, fê~!<) a um A MaJorlll. vota hoje vltorlosamen- deve estar engalanado com as flores
da Lei n.

0
2.370, de 9 ele dezembro homem no fim da sua vida e.da sua le, o projeto Caiado de Castl'o, como da .estuante alel!1'la por essa vitória;

, de 1954, o seguinte parágrafo único: carreira, benémé1'ito da Pátria, (PaI· desde o primeiro Instante pl'evi. -no uso vitória que, de nada vale, pOl'que e
«ArL H... mas). e ll'Ozo das prerl'ogatlvas que lhe vitória de quemfogê de um.chuvisco
Parágrafo único, A transferência de Mas quando a Cê.mara e o Senado advêm de sua fôrça. Não bavel'll. in· para cair num atoleiro, num atoleiro

qualquer oflcial-g.~n'ernl elas FOrças Ar. dlstln"uem e premiam um general de trlga; porque não somos cl'lanças. moral de vel' .triturada a fôrça do de
'madas para a Reserva remunerada 1'0' Exército todo poderoso, Comandante N::o haverá manobl'a e obstrução. bate no campo da cultura.· .
derá ser adiada até o Illnite de per- da Zona Militar do Leste, daqueles Nao havel'lÍ fôrça capaz de detel' a Para concluIr, lembro ê. Maioria.
manência na ativa, quando, a critério Fôrçl1.S Armadas qUe de)luseram dois marcha vitoriosa da maioria em to· nesta hora solene em que terminamos

Presidentes da Repúbllca constltu- dos os Instantes em'que ela se fizer os noSOlls tl'abalhos: o prestígio da
do Presidente da República. fOr ne- cionaille legitimamente no exercício de necessária, a favor da Constituição, Maioria é como o vidro, tanto brilha
oessáría li conllnuação dos seus ser· suas funções. o congresso ac dlml. pela defesa do Reglme,p&la preser- como quebra e às vezes. quebra mUlto
"ICl)s. O adiamento S'erá feito por de- nUl, dá unfa demonstraçã'l di) fm· vação da democracia, Que se ncha na mais do que brilha, Quanto vidro que
ereto. e não prejudicará a vaga que queza, de mêd6, diante dessas mes· bóca da Oposição, apenas. porque não brilha e acaba quebrandol

. ~-essa transferência deveria decorrer». mas FOrças Armadas, Mérito teria o exJste mais ·no seu col'açao. . Foi aqui que assisti e, quero asslna-
Art,2.0 Esta lei .entrará em vi!1or gesto do Congresso se o general ora A"o . terminar estas ligeiras con'slde. lar, com o meu voto, o tmpeachement

na. data de sua publlcação revogadas vISado não dispusesse de fOrças ml- raçoes,. quero congratular.me, em 'no- discutido e votado quando na Presl-
as disposições ,em con!rf,rlo. lItnres sob seu contrOle, me do meu pal'tido, com todos os dêncla. da. República o SI'. Getúlio

ComIssão d~ Redação em 28 de O Sr. Castilllo. Cabral - Essa, r. nãob1'C~ Deputados que. aliados nossos, Val'gas;' 226 Deputados votaram con.
95 O · · 'F' p. verdade. t D blavamente nos ajuda1'D.m a redu- tra o impeacll.nlent, 22· ou 23 votaram

Julho de 1 6. - lwelra ranco. re O SR. ALBERTO TORRES ;.., ! zJr à devJda slgnlfJcaç/io todo O tl'a- a favor. Meses depois estava morto
.•I~ente, - Abguar Bastos. Relator.,o:- aA'ora, Srs. Deputados,. não tenhamos balho obstl'Ucl,!nista de que lançou pela Imprudência <Ia O~mara, QUQ
Bms Fortes - Cardoso de Menezes. dÚVida: houve um reto,rno no 11 de' mão a. O~slçao, visando imposslvel Ilirva Lsso de advertência. FesteJou-,e

novembro: houve um retOrno no 21 del'l'ota da Malol·la. aqui a vitória e eu diSse pessoailnente
de novembrO; está OCOrrendo outro A Mahlría. venceu; a Malol'ia ven- ·ao meu eminente amigo .. ,
retôrno de 2'7 e 28 de jUlho de 1956. cerá sémpre, com a democracia e a . O Sr"" Fonseca e Silva - Dá um
Maa, fique certa a maioria, quando o Constltulçlio, (Multo 'bem; multo bem-. ll.parte;. .
General Lott n!io precisar mais do Palmas). . O SR. TENORIO :CAV-'1-LCANTI _
Congre~so Naclonal,.dlssovê~lo-'·para '08R TENóRIOCAVALCANTI- Padre, seja mais. mOderado,.pols o
se fazer ditador do Brasl:1 <Muito bem.:' .' bem I! o que se aprende'no catecIsmo,

Tema palavra o nobre Deputado. multo bem, Palmas), (Para encàmi,~har a votação) • (Sem Hi deputlldos PDlJtiCOS, exaltados, cano
revisão do orador) ,;,,; 81'.Pl·esldente, alldos e fatigados a esta 110raque que-

C) SR. PRESIDE!TE: está-se discutindo uma lIueatâo de rem mirllr·se no exemplo da Igreja,
li. 1 S. De t d redação, Em. prlnclpJo, não IOU bom nOl enBlnamentoa de moderaçil.o e res-

- .em a pa livra o r. pu 11 o guarda-civil da ordem grsmatlcal, peito.
Armando. Falcl0, que. vai falar 11. fa· mormente numa Casa como est... em :Mas.8r. Presidente, Pl!CJO apeJWI
vor~ qUe há multol mata.mo8Cl.\!li011 da um iii!nuto de to1ertmcla, Já vou oon-

.O SR., ARMAJDO rALCIO' biBil!ne mental. (BI80~) ". clUlr, Delxe·me deiab1!-far um pouco
. ' Quero apena_ dízer dual pouca_as misollS dovenclli!o.

(parti enCtlminllaÍ' a tlotaçl1o. Sem ·palavras, porque o tempo nlo me 8r. Presidente, o vencedor que .trl~
relllsão do orador) 8r, Preslde~te,. Il permite munltee.tar a· penlillmento, ao- pudla sObre o vencido nlio • dilftO' cle
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nncer •. ,E'Caxias 'quem' ,diz':' Quenl
erzue sua espada sObre li cabeça do
vcncidonão merece .a vitóría.

Não Se deve humíthar o vencido,
porqu{! li nossa batalha foi renhida.
5j há vitória que. pelo menos. não se
leve para acampo pessoal. mas que
seja conter .da à democracía, porque
houve um debate em que, nos dias em
que vívernos, conseguimos reacender
no selo do congresso a chama do en
tuslasmo dos representantes do povo
na luta em deresa de seus pontos de
vista. Cumprimos o IlOSOS dever, SI',
Presldente e -estamos de bem' com
nossa conscíencia. Não queremos re
compensa: A UDN está satisfeita pelo
dever cumprido, (Muilo bem; nnut»
'em, Palmas) ..

'O SR.PRESIDENTE:,
Antes de se inlctar a. votação, quero

pedir a. atenção dos Srs.DepUllldos
para o que dispõe o inclSo XVIII do
Art. 69. do Regiment<, Interno:

":Jl: vedado ao Deputado perma·
nece.' fora da sua, cadeira, ou alO
pé, ao se Inlclarem Illl votaçôes".

Por isso, a. Mesa. pede aos ~nhores

Depu:udos que ocupem seus . lugares e
dêle.s não &e afastem. enquanto nã~
se ultimar' a votaçãQ.. (Protestos cta
OpOsição-e IlIpoiados ela Maioria.)
,~tcu pedindo o cumprimento do

Regunento, Se os SI·S. DePutadOS d~
oposição náCl quisel'em votar, poderão
deixar o re<:lnto ao se inlclw' a' vo
tação. J!: um direito que têm.

O SR. J0.10 AGRIPUiO:

Sr. Pl'esidcnte, peço a. palavrlL pela
ordem.

, O SR. OSVALDO LINA FILHO:

<Para encaminhar a votaçâo ,
Sem revisão do Orador) - 61'. Pre
sídente, o Bloco da Mlnol'la e da Maia
ria, é as fórças militares que f.zeram
o 11 de Novembro podem esta:' rego
li! iada~ nesta data. A votação do pro
jeto demonstêou exuberantemente a
vítalidade do l'egime demccrátíco, o
que está ai provado nos deJates leva
dos a efelto com inteira observância
das normas parlamentares, const.tu
eíonals e regimentais e com absoluto
respeito aos direitos do Bloco da Opo
siçãO,

Fazendo êste reparo que é tudo o
que me pern)lte a estas norasaltas da
madrugada. quel'o a~'mas lamentar
que o i1ustl'e, o brilhante, o culto blo
co da O,10slçáo não tcnha empl'cgado
melhor o grande, o aagrado direito da
obstrução e toda a sua fôl'ça pal'la
mental' na discussão de reformas bá
SICllS que o Pais está a exig;r,

Estas, 51' •• Presidente. as palavl'as
que, autol'lzado pelo Ilustre Deputado
Campos Vergal, LideI' do Part:do So
cial, Pl'ogrcssista, eu desejava. deixaI'
consignadas ao' encerral'mos esta vo·
tação. <Multo bem; 1I1.. ,to bem. PaZ-

',mas) •

pi1c·se,·pelo 'menos, o -dever de nos' teso \ O SR. PRESIDENTE I O SI\. P.RESIDENTE:
peitarmos e de I1dO írnpõr, aos compu-. .' ,
nneírcs de lO anos de luta, cle um de- (S",bre ..que.t..c de grdeml. - Se- Nu"a m,.. S .hclv~n~" atratar, vcu le-
cénío de trabaíno, ou de quatro anos nhor t'reSldente, o Deputado [oão Agr!o vun.ar a sessao ,
oCU ele alto, novas regras, que nunca: Ipino, que de teclas nós, sem exceção (;oIHp;;rcL'elll mui' o. Senluue«
foram praticadas nesta Casa. de um só, acredito, tem merecido, atra- Dcpu.utics:

E: certo que a Mesa pode fazer um ves dos tempo, ela 5U<1 JOllgU pcrmul1en": Cc,;.il:
apêlo pala que OS Deputados tomem \l' cia nesta Casa, não só o respeito pela Humberto Teixeira - PSP,
seus lugares; c certo que a Mesa pode Isua alta cultura, como u estíma ue . l"uruioa:
f,l::er um apelo a fim de que os' Depu- seu ccavlv.o vscmprc ameno. há de Piín.o Lemos - PL.
tados votem, porém, não pode, jamais, compreender que o sussuro que S. Excía }'émamullco:
a Mesa, compelir o Deputado a Iacer ouviu nesse fina) de sesãc, quando Ie- Arman"o Montriro PSD.
o que êlc não quer Iaccr, salvo se a Iventada 11 sua questão de ordem, era Aiago"s:
Mesa pudesse dispor da Política, da o rcsultadc do estado de' espir.tc CIU Ary <'iIOmbo.
Casa para subjugar osrcpresentautes, a que Oposição r Maioria "e encontram Bahia:
lim de que êstcs obedecessem " sua neste momento. uns e outro- cansados, AJo'Sio de Castro - PSD_
decisão. após um a-, lutas árduas que vimos Fausto Oliveira - UDN~

Aq,uda disposição regimental a, que travando nesses ultimos díaa. Nonato Marques - PSD.
V. Exc.a , Se rctcrolu são, sem düvlda, S. Excía., portanto, não veja nessa" R o de Janeiro:
no sentido,. digamos, de recomendação manifestações desaprêço à.suas q:10Ji, AUGusto de Gregório _ PTB.
e, se V. Excía , quiser, eu poderia Idaues (muito bem). que são r-ealmente Minas Geraís: -
acrescentar: de rccomendação vde boa i as de um homem público da mais alta Clemente IVledrado, _ PSD.
educação, mos, nunca V. Excla , pode-I categoria. ' Maqa.hãcs Pinto _ UDN.
ria assumir nesta hora, neste flm deses'l Reconheço que o Deputado João Agn- Mauricio de Andrade - P5D. ~
são, conduta dlferentc da que evc o Pre- pino, e 'comigo lô~a a Casa, ~ na Ca- S"o Paulo:
sídente efetivo da .Cámara.. porque, a mara dos Depurados daqu,des, a quem Jose Mil'uglia _ PSP.
questão que se levantou há poucos íns- se pode negar outras qualidades. menos João Abdaila - PSI)
tantes .. ~Iltes d~,moinha questão de cr- a,do amor à causa pública, (Muit" Má.:o Eugt'nio- PSD.
dem, .fOI dcfinltlvamente decidlda pelo bem}. " Pacheco Chaves - PSD.
Sr. Presidente Lllísses Guima:·ães. di- Faço esta declaração, neste final ele Sal'es F'Iho _ PSD'.
zcndo que a chamada, quando nominal, sessâo, certo de interpretar o pensa- Mala Grosso:
Só podia ser respondida pelo prépno ]mcnto da Maioria (lIJuit" bem)... José Fraqcllt _ UDN.
Deputado e que só os Deputados que O Scnho» 10JdAgriptno- Scnsibí- Mendes Gonçalves _' PSD.
respondessem vás chamadas s e r I a 111 lícado. ,agradeço a bondade de Vossa Parená: '
computados, Foi a, solução. que. o Se- Exce~êncía " de seus companheiros. Benjilmill Mourão - PSD- I:lO I.
nho~, Pl'eside~te Uhsses GUlma:"cs deu rMUlto bem. P.-lmlls'" , Deixam' de compareeer os Se.
a essa questao·de-ordem, repetidas vê- O SR. OLIVEIRA DE BRITO _, nhd:cs:
;es .levantada., ", ' .••é extensiva a todos os componente, I,DivoTlsir Crótes Dlx-/lult

!?es~a forma. não cre,lo que V. 1::,,- da Oposição. (Muito bem PalmasI , ROSlldo,
~elencta,~om o pa~sado ,que tem" com Com essas palavr~s, d"ixo m:~u ap~lo A:na;onas:
a confiança que nos l~splril e, malS do para q;le, c'~l'.Sada a luta, volvamo' Antunes deOlivelra - .PTB.
qU':ISSO. com as relaçoes de que dlsplle nossos olho, para o intert'ssl' comum Pará:
e~tre seus dadve~~f"'os, possa quer~1 da Pátria, que é o laço que na Câmarb Armando Carreira - PSD.
a otar con uta I crente, que o poder:a dos Deputados e fora dda unl' todos Morar.hii,,:
.eolo.cM mal, c~mo a nos" c poderia, In- os brasileiros. (Mulo bem, Palma,'i. Cid Carvalho -PSD.
cluslvl', ~erar I11cidentes .nesta Casa, O SENHOR PRESIDENTE __ O Pedro Braga - PSD.

V.Excta, há~de conslder:r, Sr. Prc- I!mlnente Senhor Deputado Tollo A~n. Piauí:
sident.... u,m dlre,ll~ nosso na~ nos sub- pino, credor do aprêço, da s!nlpatla e Mucos Parente - UDN.
metemus a condu,.lO dc colegtals, de ter admlraçllo de todos nós. sobretudo dê" Ceará:
a obrl.gaçllo de ,sentar ou levantar quall- te qu-eeventualmeote dir!ge os ,traba- Euclide~ Wicar - PSD.
do. seja determmado. lhos da Casa, d.~ve ter compr:eendido Rôo Grande do, Norte:

Sabe V. Excia. quantas vê:es, em que não tive outro "-O!1óslto, quando Martins' Fernandl's - UDN (19 de
hOTol de votações simbólicas, ficamos por apele! para0 l'espe;tol\'-' Rcgim~nttJ, agôsto de 1956.
esse corredor, e a Mesa insistentemente senão o de facilitar a, ~:ll1)!taçllo dl' Tecdor"co Be::erra - ,PSD.
apela ,para que se bcupem os lugares e. nossos trabalhos. Dispõe nossa lei In- Para'Da:.
algumas vêzes. muitos não o fazem. terna assim, lustam,'nte para tor"Armals Rafael, Correia - UDN
(Manitestações lia plenário,. fáceis os pronunciamentos da, Câmara Pernambuco:
I' 11 d "d' e que se processem as votações com Adelmar Carvalho - UDN.
. maglll~va que anos e VI a pli- IOda a regularidad'e. Antônio Pereira - PSD.

bhcu dedIcada aos trabalhos parlamen. " Dias Lins -' UDN
tares me dessem o direito de ser respcl· Não tive o Intuito d~ ImpOr aqui um Heráclio/'do Rêgo,":' PSD.
lado, Imaginava que um homem que regim,~ l'seolar aos Senhores De.,uta- José Maci...l _ PSD
não tem outra atividade na vida, &e dos da.OposIcão. Longe de mimêsse José Lopes _ UDN
não, o trabalho 'parlamentar e que nllo pensamento. Fi: apena' apêlo, para Josué de Cast.ro _. PTB.
encontra, na Camara dos Deputado~, que colabora55~m com a Ml'sa. obede- Moury Feraande' _ PSD
quem .0 Iguale em número de pareceres cendo a disposlç:lo reglm'ental expressa. Ney Maranhão :. Pl.. •
ofl'''ccldos nesta Casa, merecess'e ao me- (Plllmas). Osear t.:arne:ro - PSD.
nos o-respeito dos seus companheiros. O, SR. JO.ll.O AGRIPINO _ Muito Paulo Germano - PSD.
S~ não ~~rcce, 51', Presl~enle, fica 8 obrigado a V. Exéia. Pio Guerra - UDN.
mU:lhil dUVIda se sou eu mdlgno desta Pontes VIeira _ PSD.
Casa ou não devem ,ocupá-Ia os que' G SR. PRESIDENTE: Souto Maior _ PTB.

O SR. PRESIDENTE: se manlf~stam contra mim. InfeIlzment~, Os Srs. que aprovam a redaçllo fi,' Uliss~5 Lins - PSD.
Tem a palaV1'a o ,pobre Deputado. Sr. PreSIdente. a Democracl~ no Bras:! nal queiram ficar eomo estão. -Alagoas: '

~h~ga a êss~s extrem?S',influlUdo na 1'0- (Pausa). , Armando Lages _ UDN.
O SR. ;010 AGRIPINO:hd~sdosho~ens pubhcos. Por ,suas Aprovado. " Mendonça Braga _ PTB.

(P
, d d ) (5 PUlXÕCS, por 'lOtcrêsses, por ressentinlen· Scrgipe;

ara u,ma questllo e or em em ,tos. ,Sr. Presidente, os homens diver- O SR. MARIO QUIMARAEB: Lel'te' Net'o -PSD.
revisão do orador) -: Sr, Presidente, Idél N I d I
estamos no 'flnal da sessão. Pouco im- gem em as., a exa tação a uta., os (Pela ordem) requer vcrific;lçaO, da Walter Franco - HDN

atritos são muitas vê::es inevitáveIs, mas, VOtil~'O. Bahia:«
portam as nossas, mágoas, os nossos res- pass d I d It 11 h ~d
sentimentos. Em qualquer batalha que a a a loril a e:'a aç o. o c, ama- O SR. PRESIDENTE: Augusto Viana - PRo
se Irave e em qualquel' luta em que nos ~ento' ao bom senso, ao' respeito se Dantas 'Júnior- UDN.
empenhamos, mágoas eresentimentos s:lo Implle. " . Peço que se levantem os Srs.' Dépu, Eduardo Catalao - PTB.
naturais. mas a educação dos homens Paço um apêlo a V. Excia •• Sr. Pre- lados que· apoipm a verificação. Eunapio Queiro: ..... P5D•.
púll11eoa, a prátiea parlamentar e a sldente. para que não desmereça do (Pausa).. Nita Costa -PTB.
éticiI pollUcil impõem iltodos 'nos uma prestigio que desfruta ncsta Casa. Está concedida. Vieira de Melo - PSD.
conduta que sirva de exemplo e inspire (Muito bem! Muito·bem). Vai-se proceder à verlf!ooçãO, Espirilo San~o:
o respeito reciproco. -,' O SR OLIVEIRA BRITO Procedendo-se 'à verlflcaçllo. por Cictro Alves - PSD.

V. Excla., sem dúvida"merec:eu. às, " .., " bancadas, reconhece-,ae terem votado I Jefferson de Aguiar _ 1'50.,
vê:cs, 'da Oposiçlio p.alavras duras de OSr...Presidente. pcço a palavra, parll fllvor 162 Srs.' Depntados e contra 4, . Rio de Janeiro: , '
crllicas, de .adv~rtênclas, de lI.,elos. A contraditar a queslllode ordem. 'total 166, COIII o PresIdente 167., ' Carlos, Plnto-PSD. .
Mafortá reCebeu Idênllcas. Ouvimos de O SR. PRUIDEMTE: O BR. PRESIDIRTI: I!dl1berlo de, Castro - UDN'.
nossos adversái:lós nlló COlsBdlferente. ", '. '. " _ 10nas, Bahiense ~ PTB.

Mas" a, ·todps; nós. ,ao: Inicio. deum Tem 1\ Jl8lavra V.Excla.,para COII- "Está aprovada a redaçllo final. Distrito Pederal:
: novo dia e 10 fim de umi·batalha,.llll- tradltar a ,qllestlo deordelll.· ," .. ,a, proJeto val,ao Senado. Carlos, ~açerda '-:- UD~.
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la ... _.;::(.4 .. ; _::DM:S.. ::cbb:

......... '"-.'......... ~.. _..' ." .~ . '... - -
Mario Milrtil1s - UDN.
. M'llHs' Gcruis:
B~Il:o Gonçalves - PRo
Dllcnncndo CI'UZ - PR,
Gabriel Passos-'UDN.
Gus/avo Capancma - PSO"
IIdeir Lima -: PTB.
L'"lII'go Leite - UDN.
Rondou Pacheco ,-.;. lIDN.
'Vasconcc'cs Costa __ PSO,·

Seio Paulo:
}\i'tt:r 'Audr;i '-, P.SP,.
B:'i1~ilio Machado Neto - PSO,
Broca F'lho - PSP,
C rrmelo D'Agost;no - PSD
Carlos Pulól - PTN.
Cnr\'nlhà Sobrinho - PSP,
Daqoberto Sales ....:, PSD •.
Emilio Carlos __ PTN,
Ferraz Egreja - llDN •.
Frota Moreira - PTB.
Ivcttc Varqos ~ PTB.
Laro Gomes - PTB,.
L'iltrC'iro l~nior - PR'o
Llliz Francisco - PSB,
Menott! dei Pícchia - 'PTB
Mtqucl Lellzzi -, PTN .
Qltirino Ferreira - UDN.
Rilnieri Mazzilli - PSD.
Rogê Ferreira - PSEl.
Roxo LOllrl'iro - PRo
Rui NazaNth - PSB (15-8,956),

Goiás"
Cunha Bostas - lIDN.
Emi\1ill Caiado - UDN,
W"llner Estclita ..:... PSO.

Mato Grosso:'
Y,il'o de Cnstro Pinto- UDN,
Se1.1"nh" Derzi - UDN.

Pal';1ná:, "
lieitor Filho' - PTB,
fi,JqO Cabral - UON,
Newton Carnl'irn :- UDN.,

Santa Catarina: '
AderbaJ" Silva _PSD,
L",;b~r~n Leal - ,PSO.

Rio Grande. do 5,,1:
Adil'o Viana _ PTB.
Coesa r Pr\c~o - PTIL"
J1:1n'el Di"" - PTR.
F.d"ar Schneider - ~L.
,r"ilr> Fõe;, """ PTB.'
R~"l 'P'la - Pl.

Ama"á:
Coar<Jey NunC's - PSD - (1)3).

O SR., PRESIDENTE: ..
Lévanto a sessão, d.e!:'J,.~nando p:ll"a.

• próxlmasegund:l~!~j'r3, dia 30" a
lIe~ulnle .. .

OIÁR.IO;o.9 CONGft§S~oNeq'p.~,N;·! ,~~~ãp"Jr. Julho ~'1~r~
.~ ~- _ .. _.... ,' - - '. ,~'" ~'.'" ~ ........':. ",,' -~;."t:. -r"" - ..,.:"~-- "', ~ ...•---':"' •.• ':"":'-•. :.•. ,~- -'----.... - •••':~••- ..~'~. . ........... ~.--~...... - -

4 - ));;,Jussáo única <10, l'1'oJeOO tendo parecer Iavcráve; da Comilisã.o teres: Sr", Oeo1'ges Galváo e Abg"
n» 56-A, de 1955,que autoriza opa· ele .l~mançllS, ReiMor: SI', Gexalelo 11ll6toa. ,
der Exe,cutlvo II conceder uma pen·. Mascarenhas. 21 - Pl'imeira dlacussãc do PI;oje~
sã" mensal de um m.l.l.CJ.uzelros .... : 1:l - votação. em 2." dtscussãe, n.c 325·A, de 1955, que autol'lza o
(Cr$ l.l>lK!,OO! ilsvlilv:\s dos ~ ex·m·· ,dCl i'!'oje\o n.· lo 744-B, de 1952, que Podei' Executivo a abl·iJ.', ·pelo Minla-'
tegrantes da Fõrça, Expedic ll;mlÍol'la autorísa o poder Executivo Feelel'al a térío da Educação e Cultura, ,o or.
Brasileira, não amparadas p01' lei fe- prosseguir na constl'uçiio da Estl'aela dito especial de Cr$ 5.000,000,00 par..
deral, e dá outras provídêncías; tendo 'I ele Fcno de Belém-SI'agança no auxíllar o Municlplo de Macapli. níl.$
parecer ravorál'elda, ccmíssão de FI' 'par,á, íevanoo-a até São LUIS, no Ma· comemorações do i.c centenàno li'"
nanças. ftelatol':Sr, NelsOn Mon-, ranhao; tendo pareceres com ~UOStl- cidade de Macapá, Capital do Tcn'(·
teíro. , . tuuvos das oormssões de TrdUSper- tório Fed'eral do Amapá, e dá. olltrllJi

5 - Discussão úntce, do ',Projeto I tes, comunicações e obras Públicas, P!'<lvleléncias; tendo parecer íavol'a,.,.
de Decreto Legislativo n,~ 99, de 1956, ,!Especial, com valo em separado ~o vet da Comissão de Finanças. Rel;\.I'
que man.emva deci$ão"d~' Tribunal .5r,8aturnmoBl'Ilga, eda ccnussao tal': Sr. RClXO t.curetrc.
ae Contas que negou reglstro ao con- Ine .F'innnças contrario ao PI'ojeco. :l3 - PI'lmeira' discussão do ProjetO
trato de 3 de dezembro de 1953, ce- I Tendo parecer da Coml&íiio de Fi- n.x 461-A, de 1955. 'que altera disPO.,
Iebrado entre o Departamento doslllanças contrarío à emenda de 1." sínvcs do Decteto-Iel n,O 3.2~O, de,
CCoI'l',eIO'S, e Telê,grafos ,c a SOCICdad,e dl,'SCUSSãO'ReMtol'es: 51'S. Vasco FU,hO 19 de abril de 1941,que dl~pôe sõbre
Nacional de Construções "SóllIlCO'!, e PerCil'U l.l!nlZ, li organização e proteção da famllllA
Ltda., para COI1Stl'Ução de um-prédio ,13 - votução, em 2,·. discussão, (lll'tigos 29, 33 e 31,;); tendo, parecer.
destinado à Agencia Pes,al Teleg'l'a-I do L"rojeto n.v :J,991-B, de 1953, que substitutivo, da. COlnissãode, Legls·
fica ele Santo André, Estadll de São! modifica o arugo 5,0 da Lei n," 7'lb, laçâo Social e voto em separado do
PaulCl,\Da Comissão de orçamel1t<llae 6 de agósto ele 1949, que dispõe SI', últimCl de Carvalho. Relatol';
e Fiscalização ,F'it,l,an,Cell.a,) .. ,R,elator: Isobre o e,nsíno de enfermagem no 51'. Adahil .Barreto,
SI'. Wagner EJ;telita; .' ,'Pai;; e dá outras prcvídéncins: tende 2~ - Pr~meira díscussão do Projeto

6 - Discussão única do Projeto parecer ua couussac de Educaçã') e n.' 531'A, de 195~, que CI'1a a CClmL1
de Decreto l.eglslÍltiVO n.s.so, 'de 1956'1 cultura ,tavol'uvel il emenda de 2," são ae Desenvolvimento do Planallo()

, qué m:Ill, térn"a decisãodo TrI1>unal c:le diSCUSSao,. Rel!ltqr: SI'. Lauro Cl'~Z, de lblapaba. noCenrã, supoI'dlnaa~

COntas. que negou regtstro ao con- 14 - VCotaçao, em 1." discussao, eo Ministério da Agrlcu!>:'U1'a; tendO'
trato celebrado em 1 de' janelro de du /i'roje.u ,u.- 13.-A, ,de 1951, que pareceres das Comlfl;ões:. de Economlllo
195-l, entre a Sra. Nalr Dol'othéa dos I..utoriza o Podel'E:.:ecutivo a cons- ;om .sub.stltutll'o, dt' serviçl) .publica
Prazel'es, pal'adesempenl1ar a, lunçao ,trull' ponte sóol'e o rio Paraná, que com emendas, e de Flnança.s ,Pel..
de Parteira Prática, n" !>{aternídade ligue bão Paui" a Mato 'Orosso, e dua.s aprovação do projeto, 'Relatores:
e alinlca de Mulheres "Bil'bara' He- outras que liguem São PaUlo aCl P~- 51'S, Drault Ernl1nl, Segismundo An"
lIodora!' e o Território Federal· do ,raná, e abre 05 credlto.s l'espeCt1Vos; drade e José Fragelll.
Acre, (D.a Comissão de Orçaménto e, 'tellClo parecel'cs com substituclvos da.> 24 - pI'lmelra discussão do Pro!eta .
FlsçaU2açâo Flnancell'a)', Relator; comJ.ssóe.5 de Transportes, COmUl1l· n:,a871-A,' de 1955,' que autoriza' 11
51', Wagner EJ;telllR, ,,' ,cações e ODl'aS Púollc<JI e de Flnan- a,ber,w'a do. cl'édlto espec.loal de ....

'l - Discussão única do'J?rojeto ças, Rel'J,tClI': SJ.', Ferreira Mareins, Cr$ '71.7<lO.OOl),OO, para o pag:llnen~
de' DecrecCl LegislativCl n,' 91; de 1956, . 15 - votação, em 1." discU811ão, de dotações destinadas a estabeleci·
que' mantém' a decisão do TnbUllal do .l:'I'oje,o n," l,3'5~-B, de 1956, que mentos de ensino superICll'; l;enelo pa
de CClntas Que negClu reg18tro ao con- autol'lza o Poder Executivo a 'abl'Ir, rcccr, com emenda, da COmlsslio de
trato de 25 de ma.rço de 1855, alte:' pelo..Minlstel'ioda Justiça e Neaócioli Finanças. Relatllr: sr, Nelson Mon·
1'ando a.s cláusulas ,4,- ri 9,' do c.On~ últel'lores, o crénlto esr;eclal cie "".. leiro. ."
trato de '21 de outubro de i953 c~:e· cr~' 300,000,00,' pata, auxlllar a 1i'e~ 25 -:. Primeira cI1scussãodo P1'<lJew
brado C4 mo Sr. Lucla'nCl PUPO~I)' deraçâClBl'asilelra ,de COléglcs Not~- n,a 897-A, de 1955, que auC01'Iza o
llUeira, para o ,desempenho, na Es-' rlals' na reallZoJ.ção do IV Congl'esso Poder Executivo a abrir um créditO.
cola preparatória de Cadetes dCl Ar, Internacional cio Notal1ado Latln~ j especial de seis milhões de cruzeirOS
dIA função de, professor de PortuguêS tencl,o PIll'eCel' favoravel <ia COmlS.Sa,u (Cr$' 6.000,000,00) para. auxllla~ ,
e também ao têl'moadltlvo, de, 26 J.e de, F'inançll3. Novo parecer da Co-' Prefeitura 'da Serra, Estad,G do Espl
julhG de 1955, de alteração das clâll- missâo ae Finançall contrârioà em~n' rito 5anto. nos festejos cClmemoratl
sulllll 4,'e 9,' ,do contratq ~ 10 de, ,da'lle 1," dLscusslio, Rt!latClr: Sr. Ge· vos do seu 4,0 cenlenál'lo; tendo pa
janeiro ,eSCl mesmo ano, (Da Comissão r.aldoM>!scal'enhas.. recer çom substltutivCl da ComiSSãO
de orçamenro, e Físcallz:lçãa Final1- .':16',-'-. DiscuSsilCl única do Projeto de Finanças. ,Relatol': Sr. EcllIa.ril
celra), Relatlll': Sr, Wagner ElIte- de RESOluÇào n," 70-A, de 1956, que Schneider, _ '
lIcs, ,",' , ' t1'ia, uma CClmluáCl Pal'iamehtiU' l1e 26 - l'rimeiN, discussão elo projeto

8 - Primeira discUssão do Projeto 1nque1'Ito pal'a Inv.estlgar o alto CUS co n." 977-A, de 1956, que mOdifica a
, n,04,989-A, de 1954, que estende, a.os Cloenlllno particular no Brasil; tendO compc.slçiio do COnselho Administra.

ilprenelizes _111arinhelros, IncapacltaClos parecei', favorável' ela comissão de tivo da Caixa deCrêditCl da Pesca;
flslcamente por sofrerem de,.tuba!'-. ~ducação 'e CultUI'a., Relato1': Scnhol' tendo parecer com substitutivo da
:uloseatlva;allenação, mental., neo·· Pio,Guerroa.. , ' comlSsâo <1e Lellislaçâo Soclal.,Re-
plasla mallgna. cegueirà, lepra;patü- 17 - Discussão única do Projeto latol'; Sr. Adilio Viana.
llsia, câncer ou cardiopatia gl'ave, 05 n," 94íl-A, de 1956. que dispõe sObre 27 - PI'1lneil'a discussão do projeto
l)eneflclQ5 contld'i:s no Capitulo rIr, o pagamento de contribuições a!?s n,a 1.071-A, de 1956, Que autoriza o '
da Lei n,o 2.370, .de 9-12~1954, que lnst.\tutos.e Ca.Ku de Aposentad;.na Poder Erecutlvo aabrlr, pelo Min16til.
regUla ainatil'idade .dos· mil1tlLl'C.'5; e Pensãcspor' p:U'te, dos' portadoi·esl·lo,. da Vi-ação e Obras Públicas. O
tend.perecel'es: comemen'dada Co- do mlOl de J:iànsen; tendo parccel'cs cI'édito especial 'de CI'O lÜ.OOO.OOO,OO,
misSâo de Constituição e JUlltlça fa-tavorávels 'da~. Comissões 'de LeglS-' p~ra atender à.s despesas, com 11 00
vorâ\'el a? proje~o e à referida em~n-Ilaçâo Scclal e de Flnanr;s, Relator: memoração do 1,° centenárIo da ,ele-

1 DIsCussão únlca da emenda da da Com18SâCl de Segurança Na- sr. Celso Peç,anha, vação cle Juiz de Fora li cate:;:or!a de
(l,,,5enado ,ao l'roj.eton,o 1.490-0, de clonal, e favorável aCl, 'projeto da co~ I le- pl:imeil'a dl.scussão 'do Projeto cidade;tcnclo parecer cllm emenda.
1951. que revoga a 1.ei·,n.o 1.142, de Inl.s;;âo d~ .Flnançall,aelJat:lrcs: :::;E'~ j.n."· 4:817-A, de 1954, que au,órlza o da Conlissão de pl,l1anças. Rela.tor:
20 lie junhCl de ,1950, que dispõe sõbre nbores Pereil'a Filho, Wanderley JU'- Podei' Executivo ,1:\ abril' o crédito es- SI', Nelson MOnteiro,
o processo de preencl1imentCl dos cal'- nicr e Guilherme MachadCl. ' pecial de dez' mllhôCli de, cruzeil'os 28 - Primeira discussão do projeto'
'gClS inkla13 dali carrelras de veterln:i. 9 - Primelr'3, dlss;ussão ,dopre>jeto \cr$ iQ,OCO,OOO,Ol)), destinado li reM, n.a 1.369"A, de 1956, que' cria lugarfl!

. I' õ m e' enoenheü-a li," 566-A. de' 1955, que dispõe 'sõore construçâCl da Es,,cola Hugo Taylor ,de de adidos de Imprensa junto,âB em·
rJ.o. QU mIco. agl' no o, .. " a flscallz"~âo e distl'lbUl~áo de maté- Santa Mal'la, no Rio Grande do Sul; bi:liKad!lS e -e:crirÓl'ioll, cClmercial. docivil do QUo:l,drCl Permanente do MI· ... ... •
nistério da Agricultura; tendo par!:- rias pl'lmas e produtCls d,estinados à tendo pareceres favoráveis das co- Brasil no, e:.:tel"iol" tendo parecer '1i.a
cer contrâr:o da Comissão Espec;al. á.limentação dos animais; tendCl ~a- missões, de Educação e' Cultura e de Comlssão de ConStitUição e JustlÇ&'
Relator' -SI', Croacy de Ollvelr.a. recer com' substitutivo' da: Comissão l"inanç'as, com voto em separdcr dO pela Inco).1.StituclClunUaacie, Relator:
,'. , de Economia, RelatClr: SI', H)lg() Ca- SI', RelatQr, Deputado Ne],scn Mon-S1', Milton Camplls. '

:I -:,DIsCU;;5UP ,únIca .dac,e:menda, bl'al., ' , ' ,', leil'o. (DiSCUssão' Iniciada):.' Relato- 29- -C, Discussão prévl:1 do ProjetCl
.cio Senado ao'Pl'oJje~o n;o'4,716·D, dP..' 10..- Primeira 'dillcussão do Projeto' res: Srs.Coell1o de Souza e Edl:lal'l! n,a 50·A, de 1955, que altera o artigo
1954" que autoriza Cl poder Executlv'J n,' 63S-A, de 1955, qce autoriza o Po· S~hneider. , 1.0 da Lei n.o 2.413, de 5 ele,reve:-elfO
8 abm, ,pelo ~lnlSté!ICl da Viação e d~r Executivo, peloMlnlstél'lo da Vla- 19 ';';'Prlmell'l1 discussão, do Projetll de 1955, que Il'ansfClrma em Alfã.nde-.
Obras ~bllNll, _o c~edlto es~ial de çao ,e Obras Publicas a a:brir um crê- n;o 3.788-A, de 1953, Que CG~,cede p,en- ga a Mesa de Rendall ,Algandegada de
(:1'$ 669,763.232,,,0, destinado ti regu· dlt(,l especlnlce Cr$ ZO,cCO,OOO,OO"p::- são de· C1';l3,OOO,OO meUSalStlO Jor· Itajal; tendo pal'ecer da comisslio de
lÍU'iwÍ' as d~spellas feitas, m~dlante ras CCln:otruçãCl da ponte sôbl'e o nalLsta e educador pàti'lclo Jacl' do 'Constituição e JUstiça pela Inconstl.

,.l.Alantamentci, com a execuçao, de 1'10 Paraná., na foz do Iguaçu Elltado Rêgo Ban'os; 'undo parecer, com tuclonalidade. Relator: SI'. 'Nogueullo
Clllras ,de emergência na' regia.o nor- do pal'lanâ., ligando a rCldovia Coronel emenda, da Comissão de Finanças, da Gama. " ~ , "
destina assolada pela llêca; tendo pa- Ovledo-Pórto Presidente F!'ancO il RelatClr: Sr. Geraldo Mllsclll'enhas. 30 _ Dillcussão prévia do Projet~
:recer favorâvel.da Comissão Especial.. BR-35: tendo parecel'es: ftl"e>rávelS 20 ·.... Primeu·a ellscuss.ão do PrCljetG n," 253'Â, de 195'5, que institui o CUI·.

, :Reiatr: Sr. Clovis Pes,tana.- das Comissões de Diplomacia, de 11,0 2Z0-B, de 19SIi, que asseguI'a a Si) complementareie admlS6ão abrt·
Õ!l' sã . lcd'a emenda Transportes, CClmunicaçõcs ,e Obra.s cont6gem como de efetivo exerciclo gatórla para o Ingl'esso na primeira

.;\)StitutIV:.c~O°Se~~d~ ao Pi-oJejto pÚblicas" e 'de5egurança NaciClnal;e, do tempo cornpreendl<1o entre a' d\s' série do curso ,ginasial dOoS estabele
11" 4 876.D de 1954 que restitui ali .,çn;. substltutlvCl, da. Comissão d~ FI- pensa' dossel'.Yldores do Dep\lrtam~n- cimentos de ensino secunelárlo .0

. t i' (') ia 'li E t ri' de Mlnaà Oe~ançall,'Relatores: Sl'S, Newton Car- to Nacional do Café e o tlnrc'velta- Brasll:' tendo parecer da ComlsaAo ele
~I: r:~1'<lprl~ela~:' ge Imóvel doadO nelro, Luiz Tourinho e Ferreira. Mar- mento dos mesm~ no Instituto.Dra, constituição e Justiça pela Inconst1
à t1nlãopelo'mesmo Estado em 1912, tlns. '.' , sl1el1'o elo ,Ca!'!!j,· tendo parece~:- f~- tuclonaltdade, Relator: sr. Raymun-

Id d d Belo ÍlorizOnte 11 - Pl'lmelradlllcussão do Prol,eto vorá.vel da Comissão de ·Se.l'Vlç<l Pu· dCl Brito, ' , .
"6ituaelo n& c a e ti" te 4O,;n.~ D5B-A, de 1956", ,que estabelece a. bl1cG, CClm votll vencidO do sr. Ar, 31 - Discussão prévia do :PNJeW,
.e d' ::::ri:r:rdo:~:hoGepecfal.gratlficaçAodos .membrOi do Conse- manelo corrêa e contrário da CClmis~ n.O1-218-A. de 1956, que dlsp6e' 86llre
'~~tor: sr. OdilOn ar..... " lho!'enltenclirlodo D14trlto Federal; são de Const1llúçlo • J\lStlça. ~ta- I criação do Inatltutó~~IO~.l· 410
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. ~1J8i8têljcia 8ociAl; tendo parecer da . '3' - PI'imell'a discussão do !'tojeto\ 8 - Primeira discUSlião do ProJeto .São Pr.UIO, em 1956: tenao uarecer
Comi8~ão de Constltlllção e JUStiça, n. o 4.699-A. de 1954, que revoga. o. n. o 37-A, de 1955, que estende aos com subsututrvc ali Call118SaO ae /0",
pch\ .. íuconstítucícnalídade , Relator: Decreto-Ieí n.» 8,887, de 24'<1e Janei'l suboflclals da Marinna de Guerrne nanças e voto em 'sepàraco ao :::>i ,

51'. Oscar Corrêa.. .., ro de. 1946, que criou a Colônia· .de\da antiga AviaçiioNaval,' os benen- ;;eorges GaHao. ll-:eJatur.: ::;1.. M)Jtan'
• • . j Férias da Aeronáutica ~'Retirl? da Pa- cios da Lei. n. o 1.037, de 31 de Dezsm- ~"·~dãol.

~2.~- seçunda díscussão d,? pro eto raiso"; tendo pareceres: pela constí- bro de 1949,. que dispõe sObro a pro- 12 - Primeira C1ls::Uldio Jo ProjetQ
11. a,2-A, de. 1955, que autcrtza o Po- tuclonalídade da Oomíssâo de Cons- moção ·desubtenente; ·t.endo parece- d." "U~· ... L,- .~~", LIU" ••«.,.. "I) ,uI
{ler ~xecut1vo. a. mdeni~~r ao Esta>l~ títulcâo e Justlça"e tavorável da Co- [res: com emenda da comissão de Se- .osto de C"I1SUnlO. 1l11'M<JS au ancega
fie Mmas GCIais n.te 50,., c!0s pl'ejUl missão de Finanças, (Relatores: 81'S. \ gurança Nacional contrário a.o pro-j "lOS e nema.s taxas auuane.rns . exceto
zos verlücndos ,c?m o mcêndío das 181as Fortes e Vasconcelos Costa). jeto da Comissão' de Finanças e voto '8 ae Prevíaenc.a soe.a .. um' <"ano-
obras do Fl'lgorlflco de carrell'a Com- \' . I em separado do SI' Georges Galvão .orte de Cauaa marca ..ClIapfH'. oes-
prida.. no Município de Sa'1ta Luzia, 4 - Prlmeíra discussão do proJeto. (l'telato;·cs'· SI'S . josé GU'omal:d ~ emano ao Gmasio 83. a Vrnz. l!:btlHl0
daquele Estado. Rel<ltor: Sr. Luna n: o 194-A, de 1955, que concede pen- Vasconcelôs cost~]. • do RIO Grande do SUl: tenao oarecer
:F'l'eire, I sao mensal de Cr$ 1.0QOjOO às fami- .. . á d . .

. Uas dos servrdores Civis VItimados nos 9 _ Prímeira 'discussão do Projeto avor veí a cormssac ce FmAII{'a~.

PROpOSrçOES PARA A O.RDEM \ct;'iCI'SOS acidentes ocorridos em fàb.rí- ti. 0-153-.A, de 1955,•.que P1.'olbe. em Wd.O 13 - Pl'1II1eu'u n.seussao ao t'>roletO
DO D1A . '. -ns, depOsites e outros -estabeíecírnen- o território nacional, as veorncas ele 11." 837'A, de 1950. qu~ coneece isen-

• tos ou untdades do Exercito: tend,o : cavalos. nos dias úteis: tendo parecer çào ue direiios de .rnportaçao, mCIU
d Co i ti de Fin n e If á I d sive os de Pl'e\'laenc:a ÓOC;sl pura1 - Discussão única do Projeto' parecer a '.m ss o •.a iças jl ia. aval' ve, a comíssão de Oonstrtui- um earruhao ae quatro ~lnos e a res-

:n .• 1.067-A de 1950; que concede au- saa a~rovação. (Rel,atol': Sr. Milton. çio e Justiça. com voto do SI'. Raul
. xüío de CI'~. 2,000,000,0'0 à Prefeitura SI·andao). :.. 1PlIa,econtràrlo da. Comlssãe de Edu- oeenva artr ~ile, aoaoos H I!UeIB ne

Municipal de São João de ·Muqui, no 5 - Primeira dlscuss~ do 1?roJet~: caçâo e Cultura.IRelatores: senno- roleao. no Parana pero Revl110 t'a-
E&tado do Espil'ito Santo, para repa- ~ - Segunda d.iSCU511aO ,do Pl'Ojeto Ires Aqaucto Cal'd080 e Flrman Neto). dl'e Albel'tQ Kampmann. oe Fl'anKlol-'
ração de danos causados por enchen- ·n.327-B,de 1955, que able ocrédito~m Malm, AJemnl111a: tenao parec~I,
w; t·cndo parecer com substitutivo da espe~ial de CI'$ 400.000,00 àLIga Bra: 10- Primeira dl.scussãodo Projeto ~om emenda da Conussao ae Fman
Comissão de Finanças e voto em se- slleita contra a J!.=pllcpsla, lRelator. n. o 371.A, de 1955 que doa um terre- "'~s. IR~llIt~l': Sr. \Vnltpl' l'·rH"C~I.
pamdo do SI', Georges Oálvão: (Re- Sr. Nélson Monteiro). • . .110 a Prefeitura ~Unicipal de R~clre 14 _. PrlmE'irn aJsrus~11I1 ao PrOJefo
lator' SI' Oeorges Galvão>. 7 - Prlmell'a dlscussaa do Projeto pal'a execuçáo do Plano da Cidade' 11. o 1. 127-A, a~ 1956. que. autoriza o

, . .. n.o3,784-A, de 1963, que assegura aos terido parecer. favorável da Comlssãô !'oder Executlv~ a abl'll·. ,oeJO ~1O!B-
2. - Discussão única do: ProJcto 8argentosda Policia Ml1ltar e do Cor- de Finanças. (Rellltor:SI'. Guilhel'- ,~erlo da EOUCllÇIlO ~ .cUltWO() ~le~:t.to

JI, o 1.190-A, de 1956. que a~tol'lza .o po de Bombeiros do Distl'lto. Federal me· Macl1a-:lo) " . ..speeml de Cr$ :l ..500000 00. para
Podei' Exccuhvollabrir, pelo 'Mims- promoção aO. pOsto de 2·,D Tenente, ao •. _ . . .. atender no ppumentn da8nbvencào~
tério da Gliena', o· créc11to especial de pasSllrem à.inatlv!llade; tendo pare. 11 - PrlmeUB. discussão do Projetv 1evlda a Faculdllde de'Clet'tIR' Eco
Cr$ 30.714,90, para ressal'cir. Ospre- ceres: com Bubstitutivo da Comissão n." 755-/1·, de 19b:), que lIutOI'lZIl o ~o· nômlcas de PeJ01AR. .E:Btado do Rio
juizos sofridos por oficiais e praças de Constitulção.e JQs~lçae favoraveis der ExecutiVo a allrlr. pelo "Mlnlstel'l( Grande dI) Sl1l: tendo ll'Uecer favórá
~efol'mados pensionistas e asilados; ao referido lIublltitutlvo das ComiS8Ôes da. A~I'lc\Útura, o crédito c.llleClal. d. vel aa Com.asllo ae fo'\llancu, (Rela
tendo pa1'Ecel' favoravel.da Comissão de sellW:.'an~a. Nacional e de F1nanc;as'lol".Cl.OOO,OOU)o.•.9..al'a. lIUxlllar a reli t<lI:. Sr. EN'l.ar<l &mlle•.C1cll,
de Finanças. (Relator: Sr•. Vascon" (Jlelatol'es: 51'S.CroRcl de Ol1velro,llzaçAo aa .liàf,IlOSI\:1I0 ,ndUiU'llU e ,Vl. lAVantR-se • se88~ àI 2 bCllru
telos Cost.a). . OSClIl' i'assDI e LlIlO BI'lIUn), , !!:..VlJllCOIIl. Qu. JUjlQIOJ. 1I0·&.OGO III • dia 9 .
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