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UNIDOS DO BRASIl.

DIÁRIO'OO·CONGRESSO NACIONAL
ANO XIII - N." 142
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SECA0

DISTRITO l'BDERAL
221- aze -

!QUIN'I'A-FEI'U, t6 DE OUTUBRO DEm8

·CONGRESSO 'NACIONAL
Presidência

Convocaçlio de sessões conjuntas para apreciação de vetos presidenoiais

O l'rEtlldente anBenadoFederal, nos têrmos .clo art. 701 3,' da Constl tUlçllo,e do art, 45 elo Regimento:- Comum, Cct1?Ocáa.s cluaà Casas do
c.:ongl'esso .Naclonal para, em sellSóes conjuntas a reallZ'!lrem-se' no. Palácio C1a Camara dOS Deputaoos" nos '-lia., 15.- 16 - :.lI -.22 _ 23 _ 28 - ':l9
e 3()Cle outubro 4 - 5 - 6 -,11- 12 - 13 - 18 - il 111 de novembro,' ~ - a ";4 e 9 etc dez~nbro elo an(j em curso, àll 21 horas conhecerem doa
"etos' presldenclàl:: MS projetos' de leia abaixo ellpeciflC'aclos: . ,

1,

I
PROJftO ~,o

Da.t& '.l /Senadot CAmara

15 out, U30-li3 82-57

15 out, 11'1-55 124-57

. 16 out, 2.158.58 233·57

16 /luto 1.239-58 2vl-57

;:~, O(j~. 1.966-56 194-57

23 out. 1.439-51 92-56

28 DUt, / 763-51 70-57

26 out. 2 270~5'1 6-58

29 out, 3 939-58 75·68

3Uout. 2,211'-68 74-58
Senado Federal, '10 de outUbro de 1958.

dente nn ~XerCJcl<.J da ?l·e.sldência

PROJETO N.O
----,--1----1

Câmara I Senado

Apolônio S!llcs, Vlc~·Pl'csl.

Altera dispoSitivoS da'· Leglslaçlio elo
Imp60to de Oonsumo. .

IncluI nas funções de extranumel'é
rio mcnsall.!ta das tabelall úniCas
do Ministério <1a Marinha oS' pro~
feSo'Sôres ao Colégio Naval, doS
Centros de tnst l'uçâo' das Escolas
de A.prend'izea Marinheiros e Es_
Colas Técnicas proflsslonala e· dâ
outrlUl pr6vldêncla.s.

TralUlfere . para o Mlnlstér,ln dI'
. Educação e Cultura. o Serviço de
Censura de DIversões PÚbllCRs do
Departamento Federal de segU
rança ~bllca,

Fixa vellclment9s de .JUizes e mem
bros dn Ministério Público c> dá.
Dutm.s proVIdencIas.

Cria,. I) Funoo P"rtu:í.rlo NaciolJal a
Taxa de Melhora,mentos cllloS P~r
toS e dá outra..~ pr"vldênclns

Estende aos contInuas eSTerventes
dr>s órgnos aut.árqulcoS e pijraes
ta tais , da OnJau. assim também
c()mp'reendlda~ as Estradas de Fer
ro .e Empr~.sns d~ Na \'egllcâo ID
cnrl!.Or~daB . ao Patrlmônl" da
OnJllo .e do) Serviço Públlc,) Fe
deral. as dlspnSições dos 31'tS. 1 o
e 3,' da·Lel n° 1.721, de 4 do'n'_
vem bro de 1962 -. o

Abl·e., pelo Mlnlstérl" da Viação e'
'~ebIRS Públicas. n Crédito especial
reI' Cr$ 25.000,000 00 parasnenr_

as vJtJmas d" elCpl<1s!io de Gra-
~'~chod' em Duque de Caxb.s Es
a <1 o Rio de Janeiro. e d:, in

Cdêlldl,? em Ouarp.tinguetá EstUdo
e 5ao paUlo. ' .

R~nr~anfza as Secretarias d Minis
térln Públlco da UnIão 1uDtn ;
JustlCa do l'rabalho. cria n res
pectivo QUadrn de PeSSoal e di
outras provldênclaa.

EMENTA

D13p/le sObre " C6digodo Mlnlsté
ri" PI1bllcn dn Dl~trlt" Federal e
dá outras provldêncln.s.

84-58

30-58

92-57

306-58

128-58

27-58

101-56

2.234-5'1 I

I

476-55

916-56

3.286-5'1

:1249.5'7

1.008-118

1.497-66

2.450-57

1.181-511

Data.

• novo

5 DOV.

1~ novo

18 novo

19 novo

:::.:: 1
4 dez.

9 dez.

1:. :::: }\

12 novo 1
~ I

13 novo J

EMENTA

BegW& a contagem de tempo 4e
serviço pua. o/l paraquedistu mi-
lltarea. , . .

Cria taxa especial para propaganda
do caté rio exterior.. .

DJllpõe sóbre a em1Bsão de letras e
obrigações 'elo . TesoUl'o Nacional e
dá outras providências.

Assegura. aoS. servidores' do Departa.
. ment'o Federal de segurança Pú

bllca. com exerclclo de atlvidade
elltrltamentepollclaJ. prl.são espe
cial. apaaentadorla aos 25 an08 de
serviço e promoção "PoSt mortem",

Estima. a Receita e fixa a Despesa
da Onlão para o exerclclo finan-
ceiro de 1958. .

Cria, no Ministério da Educação e
Cultura, o Quadro Q!peclal elo
Instituto de Belas Artes do Ria
Grande dó Sul. ..

O:"spõe .sõb~·e as condiçõe~ para ad
missão de nacionala e estrangeiroS
30 exercic10 ele atiVidade remune~

rada no llol$ e sObre li abolição do
registro policial de estrangeiros.

Efetiva nos Postos de gJ'aduaçAo e
agrega aos rcspectlvosqua.droS oS
oficiais graduaàos da ativa daa
F01'ças Armadas, do Corpo de
Boml>elr,)S e da Pollcia Militar do
Distrito Federal. e dá outras pro.
vidêncilUl.

Cria fi Fundo de Marinha Mercan
te c dá outras proyidêllclas.

Ampara os militares e civis que te.
nham servido em. fijbrlc!ls .uslnas,

..nr~enais e esfabeleclmentaS do
pais que e~tlVeram sob regime ml·

. Jital' no periodo da guerra,
Dispõe sôbre aposentadoria doS ser·

lidares civill qUe .trabalhem em
~stabeleclmentos industriais da
União que fabricam mUlliçõ~ e
exploSivos.

Altera a carreira de Ofielal •Adml
nlatrativo do Quadro Suplementar
do Ministério da Guerra.

Estende aos segurados de todoS oS
Institutos de PreVidência Solllal
oS benefic!OSdo art 3.0 e respec"
tlvnll' parâ~rafoS da Le! n.O 3.322,
de 26 de nnvembro ,de 1957. .

Fixa os. efetivoS doo nflclais d08
COrtJOll e Quadros da Marinha de
Oue~ra 'e dl\ outras providências.

25-58

50-57

293-56

142-5'7

382-55

2.0620-5'1

1.875-'!i6

1:546-56

22 out.

22 nut.

21 out;

21 out.
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;F:~AM~RAQOS·CE:PU·\AOO~.;,?(::·~~ EX P E DI ENT E'
'>'SU.·MARI o . . . DEPARJAMENTO CE IMPRENS.A NACIONAL

Y - GRANDE EXPEDIENTE

\___~ ~ -'L

.....70" .........

A~BERTO DE BRITO PEREIR~

A S S I I Ao TU Il. Ao •

UPARTIÇ6ES I PAB,TICt1LAlIU 'UNCI01URIO~

108,00

Cri
CrI

....... DA ••~O O. "11I:lAçX01

MAURO MONTEIRO .'"

NACIONAL.

C.pUal. Interior

&0.00 Semestre •11 ••••• 1 ••• _

96.;0. Aa~ ••••••• I.' e.' .....
" ~,

~rlol'

13&,00 An_ .: ..

~... DO '."VII.O •• ,"Y.L1CAÇO••

MU.RIL.OFERREIRAALVES

elÁRIO CO CONGRESSO

C.pital • bUdor

S•••lIft ••••• 11•• ' .~.. CrI
laq CrI

-~, (

Izterfo~

DISCURSO:;;.

do S,; Hubclt Ú"V ~,Protc:st{lndo·contra .medJdíl! de fôrç" paro Impedir', man~
fl.tlçio d05 '~3Iclctihores l; denuncinnda irregu)llorido.d.::l" nQ polihcu 'do trigo. Donlu.sWutce'
"to PrevJdênciD c Dói cmprbn A EqultatJvll; l

dCl Sr. Fernando, Ferrl/rI - A'6ocJtindo..ae· lI' comClllOrnl)Oell do, Dja 1110 MeDtN •.
defendendo' .l\. inalítui,iíc dil ctduJa Í1niCll; t.

do ,Sr. A.ri1o Slcinbl'uch _ Lembrando 4 IItceUldodc de Ber conccdida uJ'9~nda 'Dr"
~ projeto flue prorroll.1 ,a Ltldo Inquilinato; r

do ,Sr. AurdjQ V;4nna _ Aguardondo rUpo6ta Il requerimenlo de Jnformn~õtll .nc~

lIlob.do • NOVA(;AP, ~

.0 ~r.f'rot(J, Aguiar _ Comentando rupoatü::l dM .urorldad~s a quem encaminhou i..'
••t1mcnlo:l de inlormt)l:õc~.

VI - ORDEM 00 DIA

a.36:J:~;;.dn:3.391:B~S~~o 5I~~5:; ~o.9~~~~;~ ~e 7~8~Õ~S~~O 119..]\..57 • do:! pJ'~Jeto3 ,.170..~·

:Vil - !XPUCAÇl\O PESSOAL

11 - Dl!cuuo CUja publiceçao .eria ft:lta oportllnnmente.

- do Sr. GnbrJc:.l Plll150!. ,proferido na Stu!o dA dIa 13~10.S801

12 - Srecretariad•. C6mnriJ ~09' Dt?putados.

·JtttlorJa de ExpedIente RC5cnnil 'do~ ofldos upcdidos em li.JO.5a.

DI'CURSO;

40 Sr. Serg;oMlJ9alhle'3 - Requerendo fnformaçOcsG(') 'Mlnbt~rlo"d~ JU5tJÇ8ICb~
l4ulllçlio de .atln. S.llr Fel. Pro/ciMa _o DI,trilo Pederal,

:vm - DBSIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA PARA A SESSAO SEGUINTE.

IX - LEVANTAMENTO DA SESSAO.

.açÃo I

Impr.uo n" Oficina. do Dapartamento de Imprensa Nacional
AVENIDA RODRIGUES ALVES, 1

_ AlI 18sIDat.lIrall,1elta8 Im qualquer IIlpoca,poderlo sel' .emes- ,
U~" com uceção daa do exterior, que lerio sempre anuais. , i

... Ao fim de possibilitau-I remessa de valores acompanhados 4'.
'lolareciment08 quanto A 8ua aplicaçio, Bolicitmnos .d~em preferind.
.• remessa pO!! meio de· cllcqulI ou vale postal, emItIdos • favor d~,
Tesoareiro do Departamento delmprensaltaclonal.

_ 08 saplementos as edições dos órg!íos oficiale I8rlo 1crnecidol
aOI assinantes sOlllAlnte mediante solicitação.

_ O custo do DlÍlnero atrasado lerá aorescldo d. Ch1 0,1.0 f, P""l..
ae:rcfclo decorrido, cobrar-le,.lo male Cr$ 0,5'. ,

,he '."-",•••.•'.....••• CrI

, ~•. , ", '"'-',', - ':>o"

. 1 - R~~iuç~o·~:.~\3;;'4. ~.:;, ~;lÍlÍIo " jf51.
2 -,MC:::HI.

~ - Ljd~ft" • Vlec.-Lidcu.;,.

oi· -, Cl,linJuóta PCt~«bl:"l...

S - CO~blll)~. :u.wtç~"15.

li - ComJllIõcB dt l.o.qlltdte.

, _, COlnlllI)Õ~S ~1J~UHI.

Z _ Alil!ltl"'lI COmibIlÓL"':

9 - RCJ~:fjuC d,'" ~L'ill:I01Cll.

~ N.n .J,=,~1-5F, 11'1 ~r. ChillJ.'l:' FrcHi:lS, ao Püdcr E;;rctHi\'O, llt.ru\'l'o do Minilitério d,"
(iucrrõl ~'h(' ,':; IJIO\'id~nci;:I:J' tam~IJ<l5 I'li.tl"n c IOl:idi:::il.;i:,. dO:J p"iói21 c dcpG.sho~ de munlçOu
ele 1J(,C'.\'I'I~, rJLl lllllrn ;;on<i do Di~jrito Fl~dcrlll.

10 - ~,·.."u ou di. 15 de ••lYbro de 1958.

I - AjjJ:.RTURA DA SESSAO.

II - LEITURA E ASSINATURA DA ATA DA SESSAO ANTERIOR.

111 - LEIHIRA DO EXPEDIENTE.

COMUNICAÇAO,

dI.' ~,. AntUJil'$ 1ft O/iIJ~i'6J. 4u. ,CM:lUmC C) .oDdato d'c Depl.lto\lo .f.deral.
IlJ:.UlIEJ<IMLN"lO,

do ~,..Jjl'f'J.Hllirl j"dl41h, LI~cr u. PSP. duiiJoQudo 11 Sr.. Cbólgas, frtltD~ Vice..L.der
ÓQ .ul\.~.... loi !-.U'IIOO.

h,0Jih<'!$ A IMPRIMIR:

N.o 1.6Uó~~õ, do !J()JC'I,EJl.cl,:~tjvoo 4ut III1~ra, ,o Pe:çrftCl..Jd lI,O 'i.2i"!. de P de abril
de 1912" no qUL ~C, n::.fu'c ti... dllIt.ll..JU~do' do Jd~omQ t.6p6Ull1CJ, D05 doi::! ciclos 00, tOllno
5C..:u"1l.HIoJ; {Ali WWI):!ll.'Ct! tJ~ (,;unsht»lç ...O CJU~tll;O. de ScrvJ'io PllbIJco 'c de FiDDDçallj"

N.u·Lc.Oí';58. do Foúcr, EXCl;Ulh'.. qu.t uVllgn ", uI ll.o 1.891, de .)0 de 'JUDbc de
,.1,95..." CJ\IC .n:UU:d ü, paHJlcç •• C de ~., dOI' .,plr.UHI::J dlÍl .ESCOlA N"viJl; (ÂtI Cowiltl6t1J ~t
~cll"'I •.II;~4 N',l.:ion<1J t Ol: J::l.Illt.:,I;Ç~O)

N,~ i.bll-5~. do PoJcr E.-.Cl.;lIti\l_. ql.lt: cri;] cargos 'DO QUilfllro, Pcrmanente do MJnitl..'
'~rlc. , 11~, AUIlUdl4JI." c' di! (lIJtr.I$' 'p1'llt.idilu,;liJ~: (.As Comib30c:; de ,CoDtitituiçiio Co ju.tlSGt
de :':'(~I"'J"('o Vubhr,;.o "t 't:k FWiln\i.:l:».

1'1',11 ~.612·;~. de Poder EXC,"Ulivo qUt concede i5tn~;to de' impobt":j,tuJ:asaUaDdcgá.riaiS
c qU'lJ:>qU~r 'Ol1tro~ (lIHIS ledl;lé.li:.> r.mr JlwtcriaJ d~:Itinudc ,. ron:strlJ~50 do PA\'i1bão du
.t:xp,{J:I,i'~~lo• .Int~m~,duu'iJ d~ .1flUíl.!lI~·Ül •. (;01l2('ujo . (11.:, Rio dt ]dU'lll'''; (AaComUiSÔfa 41::
.<":onttllll"':i.I0 ·C· JU~llor,;" •.uc t:\:unOJliJ.o1 I: .de hO~Ii"~~).' j

.'J'l,.u ":lotíl1~58., dt) Poder EHCUlivo. qUI: BuhJt::a O Podn Executivo n nbrir. P(Jo E,tado
Maior l1',b ,J:Qr~~~, AJ'Ul~ld'I.s, \) rrcdito !uplCml'nlar de Cl'~ 2.0l)O.1.17.20. peua IItender a
ttt~rH:.sil:> Colll matCfI<.J,j· U~ l.Un~UIOQ; .tA COWJ:SS.i"IO dc' Orç.:lmCnlC C. FJ.sc.dIZ~\i.lO FwanctJus) o,

. N,o,':L6~5~5~, dI) PuJu El.t:ultivo,quc Qutorí:i:i1 ,0 Pod-:r E:ucutivo l\ abril, pf::lo Mjnie'"
hfut.l . L,I .""ut'w•• o c.I'<.'dlto C:;'PCdid de Cr$" J5.'000.000,00, dcstinüúo U Aquisi,ão de'
1I1.~ltlJuj pM-l il tl.41 Comp"nhi;:t {k Guarda~, $tUlóldu (Dl Brusihóli (A Conús:lão de EjlHIDÇU~J.1lI

:N:':' ,"1.616~58. do P"du E./lll;.UÜ\·O. que llutCiri::::n o Poder E.):ccu.tive li ebdr, Pi1.0'
Mhl" .. ~T1o" ,,1:-: F'lõ:cndil,. o (:udlto ~lIpJ~ull:ntilr dc' Cr$, 100,000.00.. pólro1otr:nder' Cl d("!pt:15Q:1
l:(JtIl- !\~r\"r;I)~ de rolTIUnlt;'lçÓt:~: {A ....Omls~ão de Or.;umcTlto C· Fl~('ülüól\;ão_ fiDlIllCeilD} .. \

k
u '':I.617~5B, 'do PoJH En'LHh'o. que autOl.íi:a o PeJeI E.cçutivo li' abdr~ ,'pIJO:

Mlnl!;h:d,), LÍú . FtH:CDd,'l,. o credito SlJ'pJ~lUl:nc..r dc Cl'~ 700:000,00. 'pllri].' atender D despesas
eLe Jl'~S~OdJ; (A CO:nIS~ó11) de Or';óIlnc.nlo t F~"cóllio:a\,lio Fl1lunccir&l)_

.~,':J . 'l.~lh-5J:!. du Pocier En":lIlivo" "'IC' tiut(lJi::::., 6 Podu EACl;utivo a abrir, pt:lo'
., MInJ...t~lIo à<1 F'HcndO;l, (l crcdJt\J _e~pt'cló.ll de _Cr~ ,22..000.000,OC, PtUu,clJuJilrizar '.qubiçüo

~fni.l~~~~·;~ dCSLlUUiJl,) ij Ncccbcuol'J.:l. FcdaaJ Ilu capItal de São P"ulo; (A Comill1l50 d~

. N,'" 1.1)19.5S" do Poda, E.o.:CClIt'ivo, tI\:C'crJ.1 cargos DO, Quadro P('rm~ni:ntc, Q(J Minla..
1erlü dn .c.dlll'd~;"() ,e CUJ!UTil t~;'(Ld(]üdc de 'rarmtn:i;'1 c: Odo~tol(l9ia do, ESllldo, do Rio
~~n.}~:I~:I)r~/' t: J~ C4J[rô:l~ provld(Jld~:;; (AsComisllbt'D,dc )UbtiC;O. de EduCDÇÚQC de

.. l\i,<', 'J.~2i·5B, do l~odrr E"C~llhvo, (IfJC ilutom.", c Poder Executivo n abrir. pelo Minis..'
'''fIO,.U'' '.Hlcrl...l, o, cruJllo (.~J.ltu.d d~ Cr$ 65.000.000.00, pura U cODdusuo du COD.truÇll.O
ele l"~ll(lIh~l("lno Nauoll .. l dc~tJniltlD oo~ dC!lpojo:s 'do:l bJ'alli!dro& anortOfl na 'stguDdu GuuJ'ur'
.tA Lomjs~"'(J O" l'il1óln',;ól!l).

REQllERIMENTOS DZ INFORM1.ÇOES,

N.... 3o?i·7~51.:, do Sr. ChilgóJ!i Fedta::., ao Poder Eucutlvc, atravts co MJnJattrJo c!l
MnruIllil,', ~nbtl: d~ prIJvJd';ncins [~mndn~ fiO !fntido de .er p21tlü aO:l .cn-ldorcZJ de Aratnal
lIe MóllHlh;l .. il gliltifICól'l.:'O de Ul!õ;ll\lbl'id~d(.:

, .N.
fl

~.27S.5(), do Sr, Ch"'\JólS Feeitn~, ao' ,Podtr Executivo, ~tr~vés' do 'lv!fnistérlo da'
~lll'I'I'-I, ,~cbrl: JJ\lfH~ O-'l c:lt;,;b::kdmcn(os induMriuls cJe' Ex~.'dtQ cujoBl!lcr...hlor~&1 ,erceber grau.
Iu:... ,. .. u de IIl~JlubriJ.\{jc: :

N. LI 3:'7Y-?l, tlo ~r•. Ch;:U~~' Pr~it~~, ao Pollú' EXCCUlive, "tri\vi!:doMinhtfrio da'
Ju~ti,~" " Nl'VI}C~(;~. lnt'·.licll's, o=.; motlVClt, por que Of:i eenjdorc~ da DEpartamento ,.e 't,.:,
1I·11.'11~'1l hll'lJlt'jJ nao pCf("cbcro6l gr.:lljfjeóiçfio ,06: rJsco .dtl'ida:' i

. 1\," 3 ,2,',!(i. 5':, do ~r. Chilgil5 Fuitus, ao Podrl El;.ccutivo. atrilvés doMini:st~rlo ela:
r:l4:" ~tl.~. ~;('~'rl 'c!o r.iOli\'1J5 qUt: Icvó,ram' ti DirelorlU da DC~PC5U Cl ttllnlSferlr o ai" do
P'f~i~:tl:rllrO dr,s 'lpCj(nl,,,!ü~:

I', '- PEQUENO EXPEDiENTE

do '~."" (~'SIIJh.. C,.:/.''''''. ,- T~<l::.'ndo ~ansi(f{'f~IÇO('8 tm tô:no da cmc,rr.hn da J1rodtlçü~
do .... r. l..1l,j,)~() o..t' /I,na'.',':, - Jn:-:l~tlndQ pnw qtle _,tia diiclc .ao um Jouradoure" da

:tlJlpiti.ll o tlOl\h' t.lll .lo:n,,;,iIHo.J Jo;,o Mdo;

I ,de; Sr. FUJ:..I A:II:i,;( - Cú:l1I'll'ti:lndo ~' di~~r:bt;iç.1c de vcrbil~ dI') Scr... içl) N<1C'lonnl do
:!h.tro:

ri~~, .'~'n. }"u,~ '"lii~lll '!';'!I;/JUI \: 1\'03': rl'rrcirc' _ Hcm':n:1\J(,<lndc c Di.J do Melltrc:

,lb . •\1', lJ('d",;t L(",O!! .- Ar"lllu.-,nl1o n nf'ct'!i!ild,ldc ti€: !lcVélno 'orn('c('f divj:sõ1~ aos
1T'Il'rl'~' 11:,1':: pótr;l 11 ,J:llPC !::l<:," d~ mílqldnf'~J ro,;o\ i,'l:ii':'; (' .. pl:'liluc!l,.l p~r.IO Mini:tttl:rio dll
.A~ll"\·H,~~ il nc :'o(nlaiu d. (!l~:,l'-r .~ "1''-.!)d '1111' 'i~l'uh. tl b\,()lIrilcilrl(:r,lol:

:YJ'~(I~~~'~ .s~~r.,~~;:.I(:~~:".;:·t!',;:f -~ H'r' ·:,·oll~l!O :O011J.Hiql'll!e li... ,~;~cnto pfvrr,cy,iJo ,pelos' 1...

RESOLUÇÃO
N: 134 -1958

" Dispõe sObre li aposentadoria dos taquigrafos, tagu/grafos 'Te.
i1..atol'ese taqUl(Jrafos~l'evlsDl'es e modifica a tabela .de fJra~ilir.nç6e!J

adlc/om!!s dos lu"'~ionaTlos da Secretaria .da Cti.mcl(a dos DeP1l1ad{)8.
Faço sab.el' que a Cámal"a cos DEputados <l\Provou e eU P~'Ull':ll"o a se-

~h •
RESOLUÇÃO

Art, .L' O ftincionário i:1tcgr3ntc do. D(!lj)iU"tamenlo doe sexvir-os de
Ta.qwqm!la - t,QCjlllgTaf<) tacjl;igmfo·redatol' ou t,n.qulgrafo-revlGOr _ oue
contaI' rnaJs de ,25 IVlllle e c;nco) anos de 6€1'viço legitllMivo ltet1do "no
rnlnJmO, 15 (ownze) anos de cxercIcio de taqulgrofi.ant\- Oâlllll.l'.ila' 'íQJl



, ~_.~! •

QuTn(a .feira: 'r~

~pl1lac1{l'; podcril. apcIeclllarcóc, r,,,,, Il.::.o. do iwnt Ir do Me. 18-1 do Ei,.
'tatu:~ a.~ Funciollários Pú'>llc<JG Civis da. UIlJClo.

Art. 2.· As gratificações acilCio nais por tempo de serviço p!'cv seu
con·.>tilucionalniente. para. os, f'Jr.cionártos do Congresso, Naclooal, tt':ào
a~im cOlllplltadQ.'l na Cítmom doo Dcputa-d06: 20% (vin~ por"cJ&,Lo) !Ioc'
se rcgllltmr o primeiro Qulnquêllio: 10% (dez põr cento) em cada um doa
tN!s quinquênlofi lmediato~ e 5% (cinco por c~nto) por qU:t1q'Jell'o ce
guilloo até 35 (trinta ~ ci~r.Q) anos de ~rvJç()o.elCcetua.dcs d,wsa ;:z.nit~l~aO

os quinquênios já contndos pela Mootiu.
Art. 3." Rstn ReSOlução cnl'!, a ré. tl!ll vigor 11& data de sua. publica,~ã(),

revogadOlS M ctlspot\içóc.1 em cO!ltrárlo.

Câmarado6 Deputados. em l~ de outubro de 1958.
RANfEllA MA~ZILI,l

1 - MESA
!'reSloellte - Ra.'''erl Yrazz~u. "
Prunetr,o ,Vice- Presidente !. ,orl:j;

da Cunha.
Segundo Vlce--Prel!ldente God61

Lha.
PrimeIro Secret:!.r1o .'- Jos6 BonJ

to.CIO.

8ellundoSecret;il.r1o - BroCo! nlho.
TerceIro SecrctUlo Armando

Rollernberi.
Quarto Secretàrlo - Pti1ro,,_.~.

Primeiro Buplentt - M··...!'~&
BralIa.

Se'lundo 'Suplente - DIll-auIt Ro
Jado,

Terceiro Suplente - Celso Plloanha
Quarto Suplente - Pell'UI di

BUva.

Recretârlo da Frcsldêne1a - Pal110
lVatr:l.

•
1- LIDERES EVICE·LIDERES

DA MAl<JRJA

Armando hJcAo - Lta...
I:mlllo Carloa - Vlce·L'4cr.

Je rferana de AauU.r- VIC/Joo~ld".

Loureiro .ro.nlor. - VlcI.-Llde,.
JOaé JoftU, _VlCe-LI_.

LUla C.-npa.cnonJ - Vlce-Llder.

Mario Gomes -. V'ce·L.ádolr.

Otacruo NegrlLo. - VICt-Lúter,

Ponciano dO/l Santoa - .Vlee-Llder.

Huço Napoleil.o - Vlce·Llder.
DA MINORIA

Atonsa Arlllas - ..1IUr.

Erllanl satyro - Vlce-,.Id•.

Lull Garcia - Vlce-t.~""

Berberl Levy- V!ce·Ll:ler.

Nesror Duarte - Vlc/l'l,ld81

I9In Blcha.ra - Vice·Lldero:
Alberto TOrrl!ll - Vice· Llatll

AlUizio AJve. - Vlce-LlfUr.
Fernando Ferrar. - lil48r.
Dllerma.n(Jo C1'UJl -VlaI-Llder.

Chalras Rodrlaues - Vlc,-:.lcfer.
Roxa LOUflWO - Vice-LIdero
Ivete Vargas - Vice-LlfUr,

Azlz Maron -V:lce·Llller.

Armando Rollemberg - Vice-llder.
Sérgolo Magalha.es - Vlce-LUler.

BLOCO PARLAMENE4&
DOS l?ARTlDOS

PSD
Armando 'Fo.lcAo - LldtJ.

Arma.n<!o MonteÜQ - Vlce-l l/ter.

Olcero AiveI - Vlce-Llaer,

Joio Menezea - VIC'·l..lIItt.

Lllurlndo Régia - ~IC8./"I"81

Lo,o Coelho _ Vlcs-Ltae',

Starllng Soares - VIce. Lld"",

ODN

OIrlO4 Lacerda - 1.Icte7'.
Adahll Barreto - Vlce-L.IttSt.
COrrêa da Costa - VIC~-l.llll!'.

Newton CarnelJ'o - Vlce·l./acr.

Oacar Corrêa - VICd· LI4er •

Mt\rlo Oulmarlle8 ,- Vlce~LtIM',

Segt.~munl1oAndr!lode- VIce':' ......er
Mt\rlo Martln. - VICe-L..,,...

P'fü

"'ernantlo tl'errarl· - L.,.L/lI'.

Ohagas Rodrlguea - Vlce-l.lder.

lvtee l1ar!:aI .. VIr.,-LIttIlr.

AZIz Maron- VIce· LI4er ,

SMglo Mall,i1hMa .- "14'·l.ldet.

JuAo MAchado -VICe·l.lGer.

Aureo Mello- Vlc'~Ll4J'.

.101188 Bahlenae - -'te6- L.la".

JaAo FICO .. Vlee-L"'llf,

P8P

Ren t!lmlm Rarab - C,'c!llf,
Montelro'de BllolTOl - VICII. \'.fc!er.

Nelva Morelra - Vlce-LUlfe1'.
Colombo de Sousa - Vlee-Ltder.
Cho:l.gas Feritas __ Vice.LltI"'.

Pl\

Mlauel Leuzzt - C.1cU'.
Dl1ermando Oruz .. VIo,-Ulfer.

RoEO l.ourelro - flct. Llder.
Armall4 Rollembe1'f .... ffe,·Lf,..

Pl'N

MílJUel Leuzzl - Lill...
Oarlos PuJol _. Vtce·Lfd....

PL

RaUl PllJa - tlder.
Nc.stor Duarte _ Vice·LIdo,.

PlU'

1<ourelro JunIor - LUler.
Nestor· Pereira - VIC,-Ltder.

pas
ROgê Ferreira - Ltder.
Aurélio VIana - Vice.L14er.

PDO
Arruda Olmara - Luter.

Alfredo Palermo - Ilce-tfder.
PRT

IlruzzJ Mendonca - Lld...

I. 3 -CO 1\11 S S õE S

Constituição e Justiça
Ol1velrll Brlro - PSD - PrealC1c~t•.

TURMA -A'·

1 - Monteiro de Barros - ff41!'
Vice· PÍ'esldente.

2 -Adauto Cardo$a - L'DN

3 - AntOnio HoráCIO - f'SO.

• - Bl<l$ ~'ortes l~ubJtl~'lt.o provi.
aorlRmente por Euchde.s Wicar
- PSD.

S - lllJo.c Pinto - truN,

6, - DIRIma MarllU10 (~tll"'" '~.
pruVls0rlawente por Lu!~ Gartlla
- üDN.

7 -Jo~qulm Duval - "'SU.

8 - Leonardo Barbieri - P'I'b.
~ - Nes~or DU~ ~ PL.

lCl - Pa~lo Germano - P::>D.
11 - HeHor FIlho - PTB.

12 - Vaso - PEl..

TURMA "B"

1 - Nogueira 'Ja' Gama - I!'I.'. 
VIL'~·P.reslclente • u I) st I tu I d.o
tempurllorl.,mllnte iIOr .Ar! Pi·
tombOl,'

:I - Arlno deMat~ - !-5D ,
3 - Clcero Alves - flSD. 0;',

, - GurgeJ da Amarat - 1'SP.
li - Hugo Napoicào - 1'50 (Suba

tltlllndo Int",'lDal11en~ Q aenhof
Newton Belol ~

8 - Manoel Burbudll - PTB,
1 - MUroD Campoa - 001'1;
8,- Prado ltellJ - tTDN.
~ - Rasmundo de Brito - Pll., ,

10 - Rondon Pacbeco - U
11 - TeIXeira Guetral - pSJ),
la - OntrloMa.cha<lo - f"l'B.

Aarlo Stelnbrucb - P1'I
AbgUar Sutol .,.. Pl'B.
Allomar Baleeiro - J'DN,

Amaur, Pellrosa - 'PSg.
CeJ.tO Uraneo - UDN.
Ohagu Freltu - !'SP.

Chalu RodrlltU~ - na.
Oastro PInto - ODN.

Old Carvalho - PSD.
OroaÇJ de OliveIra - na,

Uetdl10 Moura - PSD.
IVaD Blcbara - PIo.
·Jefferson <18 !\gular - PSDo:
.1010' Menezes - ~.
Jos' JoffUy - PSD.
LoureirO Jdn.lor - PRP.
Mario aulmal'âes - ODN.

Martlna, Rodrlgue. ... flSD.

Nogueira de Rezande- e.,
SérgIo Magalhães - P'I'lS.
PereIra Lima - troN. r

. Tarso Dutra .,.. PSD.
Vilto'-'PR.
Vago - PSP.
VIga .... UDN.

Vaio - 1?SD.

PERMANENTES,
Secretárjo - Paulo Ro~!I'I. ,
DactuOgratos - EcllA Bar~eco ~'.1SftI

Marta Bernardo Ram\JS M~"elra,~
~Iel."m JO-'/I Moura de ,IUran1a. : 1

A'JXl.\la~e.~ - 8e1la.~tjão L. CS. "_n~
drade figueira e Evellne DiCLe.. •

Reuniões:
"urma • A": têrças·telrlll. li 1â

noras. I
1'lIrma. "U": quJntas·felraa. U 1~

noras.

De Economia
TURMA "A"

1 - Daniel Farllco - ?SO Pr"
sldente. " ,. ... ~

:I - J(",e Alves -PTB - Vice f.'r",·
SldenLe; .

3 - AC101fo GentU '- PSD
• - Atllio Pontana - PSD,
e - CarlOllJere_ttl_ f'Ti.
'6 - Gabrlell'a6SoB _ UDti.

'1 - HuB'o Cabral .. trDN.
O -'Jo~ ~bClaJlâ_ PSD,

9 - João Menezes - PaD.
10 - JooSé MU'alllla - !'SO,'
11 - OstoJa Rogustl _ PRo
la- Rubens Rerardo _ PTR•.

TURMA -S"

1 - Ernesto Sabóla, -' 00111, - ilol
ce·t>resldente.

:I - AU"IIMO Viana -PRo
3 - Carneiro CSe LoyoJa-tlUN.
, - DIa.! 1JD.t - tJ;JN.

11 - Drault Ernan1 - PSD.
8 - Floriano RubtnJ _ E'T&.

'1 -Lucll1o. RamOl - PIo.

S - LUl.s Tourinho - PSP,
!) - Hapoleio FontenelÍe -psn.

LO ~ PaCheco Cbave.l ... P8I).
11 - Berllo Maga.IhAea ._ PTB.

12 - Urlel AlvuD - paD.

Antón10 Blllly - PTb.
'Ant4nlo Pereira _ P~

Artu: Audré - Psp. /
AtWo Fontana - PSD,
Oatlos Pinto - PSD.

CId Oarvalho - PSl).
Oolombo l1e Sousa _ ~

Corrêa da Costa - C'D~."

Dagoberto Sales - .1"80" '\

Benrlque PagnoncelI1 - PT"",

Bermes l1e Souza - PSD. -'
José Aruaud - paD.

IJno Braun - nB. '
Lu'.hero Vargaa - P'l1t.
MagalJ1âes PInto - OOlt ..

Neator Duarte - PL. c!'

Nonato Marques - PSO.
Nogueira éla O&m~ _ ~
Satl1anha ,)erzl - tJI)!'l.

Waldemar Rupp -DDN.
Vago - PRo
"'aio _ UDN.



Outubr.o de 1958

Ui -. Ma.rtlns Rodrlgues- PSO rll.e4
. lator do MlnllltéJ'lo da EaucaçliO

_ DemaUl órglios com excecM4
dI' Oa1slto de OrçamenIQ). ~

1~ - Pontes VieJra - PSOIRelll.tol:
d~ MJ.nJj;.térlo da ouerra.'.

17 _ Rafael OlecurA - URN ln,.,l:t-j
tor .d'o MJrils~érlo da.s Rell1ç~", I

Ex\Crlores I • ~

li - SlgelredoPacheoo - PSOrRe·i
lator da Superin~m~dência dOI
Plano de Valorizacão Econômica> i
à4 Amazônia). '.

111- VlrgilJo Távora - UDN IRe. i
la.tor do MlnlGtérlo da \'iaçlio i
_ . Oepa.rtamento Nacional c!(l;
Estradas de FerrO). .

TURMA "B"

211 _ Souto Maior - E'TB VIl:e4:
Prcsldente (Relator do M!rJa
tério da Viação - Oepartamfln•
tO NaclOeEIJ de. Obras Co~tra &AI
i)êcll6l.

21 - Anton10 Carloa -. UDN IRe.
l&tor elo Mil1f8térlo d, AgrIcUl
tura - OelXLrtamento NacionaJ
da Procluçíi<l Animal o tlUpel'l~

, tendênela do Ensino e Aincoll1
e VeterlnArlo).

n _ Armando Lazl!& - tmN IRe·
la.tor do Con.seJbo Nac:ion31 Clt
Economia' .

23 - Aureo Melo - PTB,
26. - BrllS1llo Macl1ado Neto 'SI).
2S -OarlOll Albuquerque - PR t~.

Ia~r da Oom1ad.o do V:\iedO
Slo Franc!6CO). I

24 - Clovla. Pest4na - PSD <Relator
do MlnJstérJo C1aVlaçào. _ DI..
partamenlO NacIonal de ll:a&r""
cIu a. BD<laWn) •.

n _ ColombO de SOUla - PSi' (~.
IatQf do fdinlstérlo da V~çao
_ Puto ~rn.1 e DepartameJ:Ito
do.s Correios e TelélrafOI).

28 - PlJattoelfo ChrCla. - PSO IRe.
. latOl dO l'ribunaJ de COD&a.$)«

211 _ "anàub, Oamello - PSl) IBe·
ator do MJn1Sté1ro da S"Qàe).

30 - Jollo Agripino - t7DN.<Rellltor
do Mintstérlo da Educ<t~âo 
tllV18li.odo En6lno SuperiOr. e
llloStlt\llo Na.clona1· de &tulloa
Pecta,óilco!) •

31 _ JoaqUlm RamOa - PSD 'ffib
I&tor da Superl.ntendênlloleto
Plano de Valortzaçll.o EoonOmlca
ele. FronteIra Sudoeate ciO
PaIS) •

32 - Leite Neto - paD. IRelator dtl
Receita). '.

33 - M.1llOn Brandllo ....; PSP CRel(i4
ter \lo Departamen to Adln1n!ã
tratlvo elo Serviço fúbllco).

1/4 - NelSon Omesua - PTB ~.
1ator do M1nl.stérlo da Vlaç~o

- Departamento Nac\Ol:.~ li.
Portos, RIos 11 Ce.nllls).

35 - Raymunao Padllha _ ODN
<Rela.tor do Poder Juclic:~rlo).

36 - Renato Archer - faD •.
3'1 - VIctor r~ler - PTB.

Ii1n'L!!:NTr.a

Abli:uar Ba.stos - PI'B.
Aàahll Barr~to - 00:.1.
All>ertoTOrres - lJDN.

AlUIZio Alves - UDN.

Atino de Matos - .peo.
Benedlto Vaz - PSD.

Ca.rlOS Jerelssattl - l'TB.

Ohaiu Freltll.ll - PSli?
Oha~a.s RoclrllUeI - PTB.

Clcero Alves - !'liD.

Orçamento e Fiscalizaçlo
Financeira

SUPLEK:J:m

1 .... Wagner &steJ1ta - PSD. - Prllo
I1del1te.

Antônio Sortlclo- PSD.
Chagas Freitas - PS".",
8lInjRínlm F'arao - f'Sl'.
A1nauryPedro.sa P.l!D.

DUermando Cruz PII·.
EUas <1dlllmO .... P.r:s.
Frota AguIar - l1DN.
Qutlh'erme Machado - unN.
HermesdeSouza- PBD.

Jona.' Bahlen:lB - PI'B.
NUa Costa - PTB.

Perllo felxelra - aDN.
SeRlSmundo Andrl1ode.... OON.

Btarli.na Soarea - .i'EW•
,numo de CarvlUho - i'SD.
DIlltIO Machado - "lll.

Vllo - .fSD.
Secret~N - '''ulZa Abl8lill de

Fartu.
DactUógTo.fa - Marta .1l'~II. Vilhe

11''' d. Carvalho MonteU'O.
ReunlbC'!l - QUllrta~.tPlr!VI A.s 15

tlorlll,!lll Bata ..Sabino Bartt.!lll".

111 - ·Rege Ferroll'6 - PSB,

I' .... Tarso Outra - PBD•.•

17 - VaiO - PSO. ~

2 _ Arnaldo Ce~delra -' PSP
Vlce-Pre61dentB.

3 -Aloysio ele Ce.stro - ·PSO me.
lator do Mln18'él'lo. da JUltl~a

o l,eiócJoa UlterIores) •

, .... AnnlUldo Corre, - PSO la.
lator elo Coo5elho Nacloti4J ae
AIlUaA • EnerClll ElétrICa, do
Conselho Nacional do PetrOle<!
e .do Conselho de Sei:ll'llllga
Nac1onall.

5 - BenlO Q«lçalves -PR ((Re
lator do Estado~Malor daa F.:!:"
oas .Arma.dllll, ela C<lmlA!lâo cle
ReaClaptação dOG 1ncap"~Ç1; cla.s
FOrcas Armadas e da Ollm.\SSA,o
c1e R4paraclX:lS d' .Guerral •

4 ..., Castlll10 Ca.llral - P'I'N I~'
lalor dO M:lnlstérlo da AgtICW
tura - DepartlU11euto Na.clonal

ela Procuc~o Ve;letllJ e Servlçotle
~ll.o do TrtiO).

7 - 01vomír COrtes - P1'B.
8 .... Oetulio Moura -, pSD (RelatOr

de S ubwnçÕ<:.s l •

9 - GutlherlllJ.no do OUve1ra
PSD.

10- Je>ceJlno Carvalho - UDN rRe·
lator du Poder Lel:'lslatlv~l.

11 - Josué de Oastro - PTB <!l~
later do Min1s\ério da Agricultu
ra -Parte Oel·al).

12 - Luiz Vinl1a - PL.
li - Magalhães Pinto - UDN (Re

lator do Mini6térlo' da ASTJ.
eUltul'a - Departament.o Na
mona, da PrOdução M1ncra.1 e
do Depnrtament<:> de Atlmin1s
traçA0) •

H - Má.rjo Palmérlo - PTB (Re
lalor do M1."l1stérlo do rraba
lho. IndústrJa e Comérc1o).

Vice-

a e .::a:=_

aUPLENtES

'J'URM,~ 'B"

DIA.RIO DO CONCRESSO NACIONAL ($;"~:O:'l ".
-..,.".,.. ....-._- ---~.,.,.,.,... .,.....-...,.",.,""""""........-....""'"""'........==.

Legislação Social
1 - Aarllo 8t.elnbru.ch - ,pTll

Presielente,

:I - TonOrlO Cavalcantf - OD!'i
Vlce-Prealãente.

3 - Adlllo Viana - "'TB.
4 - Alberto TOrres .... I1DN.

5 - MmllJldo Falcão - PSD.
41 _ Cam~ verga! - E'SP.

7 - nac1r Lima . - n'B.,
8 - Ivan Blchara - .'L.
11 -Jefferson Aguiar - peo.

10 - JOsé A!OllGO - trDN.
11 Llcur"o Leite _. t1DN.

12 Mala Lello - PSP.

13 Moury Fern~des - PiD.
14 _ PaUlo FreIre - 'PR,

t4 .... Nlcanor Sllva - !?SP
Presidente.

15 .,. AlolZlO AJvea - JD~ •

18 - Ba.rro.' Carvalho - In'S:
17 - OulJ1m'me MacJlado ~ I1DN.

ia .... José Fragelli- DDN.

19 - José' E'earoso - PSD.

20- JOGué de Souza - nB.
21 - Lopo C~lho .... pSD.

22 - No~uelra ReGendo - PR.

23 - Vll.Ic«1reJos CQsta.": ~SO.

24 - Vllgo - 1'60 (2).

Antônlo Eioraclo - paD ~l·bstl·
tUlnóo prOVISOriamente, a it. Saturo
nIno Bragal.

Batuta Ramoa - PTB.
ColombO de Souza c'tJP.

Daniel OIPII,

FnnClliCu Macedo nB.
Freitas Dfmz .... t'SO.

Heroert Levy - U1.h~.

JoàQ AlXIaJa .... Pl:lD.

Lauro Cruz - UD1'I.

1dno ~raLln - P'rB.
USter CalOM - 'J:1S0

LlcUtio LeIte - ODN.
!4Utun Brandto .... l'SP.

Napoleâo Fontenele .... fBl.

Nestor puarte - 1'1..

Noruetra aa UUl&~

RaymundoPlIdtllla - OD.9.

!kollO !.oUTelro .... PRo

SouCO Maior - m.
TeaOl1O Oaval;:antl - troN.

altlDlo deC&rval.l1o ..,.; f8D.
VIUICO Filho - OON.

. Secretàrlo -Ohylo OUl,"~!à 4e
Carvllllo.

Auxiliar - Rivaldo doarei .', '~plo

OaCtllOgrafos - Oec11la .Lopel Pe
reira Borges. Maria .,",os. lJeob<l!U\,
Luclla UaJvll.o pOrto • .llêl,U' Cal.

F,I,eunlM.!' - Turma "A" t"t~.lI·
relras,ê.s 15.30 noras. 'rurma "15"
q!llnta~·felra.l. a,., 15,~O hllra.o, AI
·Sala Rêl;O Barros".

IVPLanu

Finanças
J - Cesar Prieto -?rEI - !'r,

slclente.
TURMA. -A"

SecretarJo -JWIll..eaJ· ~:;'=:l•. ) 1:1 - r>raxeclll& Plla.tlilO - UDN.

Dact\lngratos. - Jane LtaJ \ lono., 13 - V:lgO - PRo
• (,1. "'eterle.

ReunlOes: tOrça. e ~1l1ntas·te.\ras

.. Ih nOnl",. n~ Sal" ·wll.r;('~ ..<:I·
aato to'UlIo".

2. - V1tortno Corrêa ... PSD
, Vice-Presidente.

J -Ailomar Baleeiro - C1DN.
• _ Carvalho Sobrinho .... .fSl-.

• - Ohalbaud Blscaia - PSIJ.
O - Oeor~es Galvão - 1'1'B.
7- Gabrl~1 Rerme,,'- D'DN.
I _ Geraldo Mascarenhae - P'l'B.

11. - lJa~.Caldas - PSD (51.'.b6tl·
tulndo. interinamente. o ,r
,Mauricio Andradee).

10 - .NelsOfl Mon.tello - P8D.

:11 .... Pereira Oln1z - Pt,

AbiU&r Bast04 - fTB.
Atrton Teles .... PSD.

Alfredopálermo - POO.

CardosO .de· Menezes .... (11)1'1.
çlcero Alves .... PaD.

Ilaclr PereIra LJma - PTB.
"OSUé de SOuza' - Pl'D.
E1der Varela - PSP.
Oeorges OalvAo - PI'&
"0e6Alvea - P'I'B.,
LuIZ l'ourtnbo - P8P.
Menottf dei Pf~ .... Pl'D•.
Paclleco ChaVeB - toSO.·

PaUlo Fretre - Pil..

Raymundc .Padill:!a - lltlN
Rui Santos - ODN.

VAiO"" PL.
8ecreté.r!0 _ Ar1mathea Athaydo.

DactUógrafo - Saydéo Fonseca
.8arreCO.

'ReunlOell: qUlIrtM-fetras. ê.s 14 ho
r/lll e 30. l11inutoa, na ~aJa "Ca:rlDll
Peixoto Filho".

.
Educação e Cultura

1 - Coei no de :lo llZa .... t'l. - Pre.
sldente.

J .... E'?rtugal Tavares - Vlce·Pre·
sldente.

I - AtotOnlo 0100 - ?SlJ.

4 .... Antunes de OllvcU'a .... fI'I'!,.

ó - BM'orO Junlor E'f'lD.

fi - Cam~ Verg:u psp.

'1 Deoooro de Mendonça - PSi'

• FU'man ~etlO - PSD,

9-Fooseca e SUVa - flSO.

In Prota Moreira - PTB.
.11 Lauro cruz'- ODN.

12 _ Nestor JOit - PSD.

1ll - Nl\a CO!ita - PTB.
14 .,.Oceaeo CarlelaJ _UDN., ..

l11-PerLlo felXetr& - UDtl •.
18 PIO O uerra .... I1DN.

1'1 Vaia - flSD tUmJ.
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S(7JILJ!lf'1'.

&naUl'Y Ped:<IU - !Im•..
Armapdo Oorr'" .- l'I5I)•.
Batuiu. Runo,,' - P'l'B. ,
BenJam1nI Farah -'11I'. ..
Jl.l!lO C1.e Oltltro P\Akl - OD.W.

. C1I1 ClIl'VlI111o - '80.
Coelho QI ~OUM _. e'L. '
COlam!» de Soua. - PaP.

., :D3nlIIli Marinho _ t1Dlll •.
GlAoomo PIlrtIo ... fJDNc
FellX VaJoJ, - nN... ~'.
Jaae FraieUl - O'UN. .
Joaué d' ·30u. ~ PTIJ"
LoIlO Coelho - P50.
1dJlton· BranClAo - PSP.
More11'a da flAcba· _ n.
Wn.Jttlt AtluJ,yd& - P'1....

Secrer.l\rla - Marla da G;(lrlp Peno.
Tore1Jy.

AUXilIar ...;, MuI Leite 1"ilSl!(>' OOIk
tlnbo.

Reunlõe. - T~rça.ol·fllt'as. .. 11
heras .

111 - OltunO de Carvalho ...; PaD.
11 - Tclrelra GueUOI - pao•..
1. - Xav1et de ArwJo - PL..
11 - Varo .- PSD' (401&).
lt - Va.lo - P'l'B (WIiU .. i

Jransportes, Comunica~õea
e Obras Públicas

1 - Augusto o. QreiOl'lO -PTII ....
PresIdente. I

I - Vaaoo nlho - trDN ,- VI.
PresIdente. ,

3 - AntonIo Saby - P'l'B. -.'

• - Armando Monteiro - 1"$0.
I - BenelUtll Vas - <'50.
e- Carve.lho Neto - ·"UIlt'f.

'1 ..;. Ctelao Murta - PsD.
a - Olemente Medrado - 1"aD•.
9 - Corrêa da Costa - VDN.;.

10 - Croàc)1 de OUvelra. ~ PIS.;
1J - Emival Calado - VDN.

12 - l'JUVlJdesWlcar - PSD.

15 - G6lvii.o de Medeiros- PSP.

14 - Hildebralldo d~ GóeS ~ PRo
11- Pl1IUo LemOl - PL.
111 - S&wrnlno Sraaa- PSI).
11 - Vlrs:1n1o 'lauta RoiJ& - PS~,

Stl1'taITII

Adauto Cllll10J10 - ODN.

Adü10 Viana - ~.

oJul1o de Oastro Pinto -. UDlt..

Clcero Alvu - PiSO.
Ounha MachlJ.do - UON.
Daioberto s,,"l1Cll - PSP.

Etueato Sabóia - 13DM.

Esteves Ro<lrlgues - E'R.
I1a.e.lJ' CJma - PTB.

Jefferson· Aiu1~ - PSD.
. Jos~ PIC1rOio - PSD.

LeOnldaa Cardoso - ~
Luclc1lo Ramoa - PL. ."
a.UrtoGomtll - E'eD.
f1411ton Bra.tldl.o - ti'8P.
OSC" P8IIIOI -1'TS. "-
V,",o - PSIl. ..~,

ReunlllN u qUD.rW e seXf:!I.S·f~lr",
A.l quina nor.. I trlntam~,,,,t.')..q.na

sala "Paulo de I!'rontln".
secretaria - Luell1& Al11llt1aho ..

Oll,el:".
DaetUóBTafo ... Jotl Roc1rIgu~ :Noo.'

_ ulr&. I

Auxllla.r: A1mAnlo Oorrela (jCl SlteI. 1

Serviço Público
1 - Va.iO- Pl'elldente,
~ _- Josd Ma.clel - 1'81).

3- Otlao Sr&D'lO - UDN,
.. - Obai" J'rellU -J:»SIP ~

6 _ Daa0berto 8a1e1l - PeD·
e - JIll1II 4daJJne - PT8.

'1 - FrotaAiWI: - UDl't,
8 -Henrique Pacn()lJ$1U - P'1"B.
a - JoM' GUlmaort.el - 9.

10 .... Lulz GlIoL'Cla - UDN.
11 - sell/llD.Ul1~O (IA &.nd,..•tfe

ODN .

lUta. dosa - I?TJII.
WlIJter Atha,yd. - Pl'B,

VAIO - PL.
Varo - rso.

BecretuoJa - 311_ 1/1lK11 U11f.01.

AUI11I&t - Kar1 Leite ~. co..
tlnho.

OaotuóiraIo -Mar! tA1tI PaaetI
CoutInho. .r:

: R.eut1!Õea - Quartu·relJ'U, toe 11 t
I...u,~> ua Sala "Bueno Btandlo"., :

I

'\
\
I

Relaçôes Exteriores
I -' NewtonC..rne~ - 0J)1'f

PrtIl4ente.
~ - lrlelloOttl dei Plcehla -PTII

8 - Artur AIJdr6 -PSII.
• - Oarlotl PU~oJ.

Redação
1 -AblUllr SlI.8t4. ••. pra
,d~D~. '
'3 - Artur :"lldri - PS1' 

PresIdente.
S _ Afon..o ArtnOl - lJDN.
~ _ Eu.rlp~de$ Oardoso de ~

- ODN.

11 - MlJ.urlClc de Andrl4e 
B _ MeClelI'os Neto - l'SD.
1 ... Vaio - PSD,

'UPUlllT.

BlasFortee - P3D
Josu~ "I SOUZa - 1'"&_
EtnlvllJ Oll1adO - CDN,
!'relVll More1l'1 .... 1'81'.
Lopo Ooelho - pSl),

Pio Ouorr.. - UDN.
Vaio - PSP <!loJa).

5ecretl\rlo itarta Oonc~~~~o
WatAl.

tteun11l!!l! - SegunllU, "'... ..... •
sextM-felrl\ll, 11,1 14,aO .b.Ol'u. n.. ','aJ.
"Alclrlo OUllollllllUa'·.

OhBlbaud Blacala - PSD.' o- OU"n.....nQo CrIK ... PB.

Oorr" da CoaCto - 0DIt. ti'! • - JI:dllbm.o ~CaBtro - l1DN.
ClUD1!& $UtoI ..; ODJI. I·~' ., - Qw:orno Ma - V'DN.
Deodoro dt Mondonlla - E'8P. a - Stdcllo Rtio -E'SD.
Ilc1UlU'clo O&ta1Io -",.~, 1- Bermu ~ SOura - PSO.
J:un~pl0 di Queiroz - ! ....... ', 10 -HUllo Napolello - PBD.
FlOriano RublD1 - ~. 11 ... lvel4l VariM - PTD.
Herbert Lev)' - t1DN <ReJA_ 11 - Mllldtos aon~lllva _. PSD.
::l.~ION:~~ õe:: I' - Nelva More11'a - PSP.
de Saceamtnf.ol. ,,,- OVI4JO ~~bNl' - pit).
IJacll Llma- na. j.,; - YuJc1liJll~uer&tn\lf& -nu.
JefferfOll AII\-IlU - ~. lia - VaIO - J:»L., Segurança Nacional
ofDú. M.aele! - i'!iD(m"s\ol· 11- Vaao - UDN. l' _ "".V.- Rodrtl>1lll11 _ PR
WJnao. uuerlnamea~. o SCMor . IUl'r.urnI ...... _ .w
Csear Ollrl1tl1'OJ. -"-,. Prea1dellliO.
~C Maria - P'l'lf. 1': ClulDl Jerewat.l - 1:'...... .: 2 _ LaUl'lndo Regl6 _ PSO _ V1Qto
Ucurllo Leite -U1)1.. j I Carlos A.!lluquerqut - n. Presidente.
LourIval Almellà _,..,. _ OUtUI1O Clatlral ~ i".r... _ 3 - CUIlha. ~facht4o - UC...
No Itnpedimento d. '""t:?mlf !:dus.rdo. CataJllo _ rra. ~ - E1der Varela - 1'81'.
M.Uet. Getúllo Moura _ PSD.. 5 - Pre.nçaOampol - !'SI).
Jdanael Barbuda ... PI'a. .n_\~ 1060 Or.sUlo .. D'DJI. a _ FraneflOO Macedo -PTB~1
Manoel L'lovae. - Pa. Jo.. Arllal1cl _ ~. '1 _ JOitl\lUll Rondon _ PSP;

Medeiros Neto ... E'II:l lWlton IlrandllO -E'BI'. 8 _ J066 O'ndldo ~rrp ... tJ1)N.

NDoOoel11o - -'"ID. . KOQtolJ'o el' S&lTOI-l'H', 9 ... J~ Gulcll1e.ft\ _PSD.
Satu~nlno Sr. ... ~. ~t. O$to~a Ro~ _ tJDIf 10 _ J..eliajelU OardO.t!O P'I'B"
Ttl.rso Outra - '110. .-'I P,"lra DlOlz _ .n.. 11 _ OCtaelllo Nl!5;rlo ~SD

'l'todorlCo Sezerra - PS! Raymlltu10 Paâllh& -m.l' I 12 _ Oscar J:'WOS _ 1"'1'8.

Vltorlno 00.1'1'.Ia -1'113.... OrJ.I &lY1Dl- !"&D. ll:~ -Starlina Soaret - PSD.
111t1mo 4& "arv-.lho - J'l:j1). Wanderley olQD1ol ... Dl '1, 14 _ Wa.lt:lemar Rupp _tTDN.
Vllo - UDN.. ;',.\;... , V"l0 ... 1"81) _ (1). I~ - Wf>l,oerley JúnIor - U1>N.

&1Ul16ef na ·Sala A:~4OIC 0I0r1Oll". .._ .h.. h 'Ir- _ \I~p'r, _ l"L •
.. t8roaa.relrU .... t'Ul'ma. OI. ilU.In. SeoHt&rlo - .....ID1&_ AL IlIOt. .
~1III·fe1nl ... Turma .'.... ".' ••~~. RluntOu _ QumtaM.felrlll. _,o I' : V""~" 1'81'.
tol:u - ComlMAo ""leDa. .... 18 lIoru boru" .. a..Ia "BU,'!l6 8u.cdio". SUPl.f;f11'!'*tr2nfa mlnutol. I

. l;el:':/llmn hrM - N'
Secrlltàrlo.~· Angelo" .JaM \l,". -

'l'unna -A" Il tVII!\ ,,"omAo t. Barbo· SaOd6 DI~ LtIDl -UDN.
1ft - Turma ...... . Francllco Mono. _ iTB1 - Ru1_Sana - aDa. .....1· ....

Aux!lJll.' - RaymuDdo hrrtIra C1Illtl. Protft' 4IU1ar _ UDN.

1\t'1&6 ;I - AugustO Pllb110 - PSD - V'IAlt- QeQt.lJ BaJletelfa _ t1D!f.
1'rea1GenCl.

QuJlhermJnOil. oUvelra
;I - AdabJl 8&1'1'6. - oDk 1'80,

p"'. • -AJrton· Tel. - PSO. l'lumbtrtoGoD'b1 _ M.'II.
S - CDlta Rod:li_ - t'80.. Rumtler14 Mollnuo- ~.

V1aI. • -ounnasutol - OOM. • LUla rou~lJlbo _ PSP.

1 - EsmerlDO Arrucl& - eBP.· ~U11 VS&A.. _ PL.
neze: • - Jaeder Albergê.d& _. ~SD. ldtsrlo MartlDl _ trON.

• - Jol.o Flco- P'I'B. P&e!leco 01u.vea _ "SI)
l'fiID 10 - Joio MaChado -ri'». PaUlo .Freire _ PRo

11 - Lutbero Var~ ... -P'l'a. Renato Archer _ 1'81).

11 - Moreira. di ftoCllf. - PRo.. Va,o _ PaO (3).

'11 - M1auel LêuZZl - PTlt. Secretario _ Mathew; OtâVlG Ma.
1",- PIAciÍo Rocba - .PaP. darlDO.
!11 -RIO- Júnlor _ P'l'B. . ALIZIllar - Zólla Santos 00mtI.

I
Ita _ '·""'0 _ PSD _ mal), &lUllllieo5 - QUJntas·felma, M 111030
'7 '. horu, ne. Sala. Salllno B&nQIIO

i1'1 - VIl/l'O - UDN - lOna)
SUl'LJ:lttiI

AtOMO ArlnOl - crox.
AfenAo l4a.toI - é'8P.
Armllnl10 L.... - UUlI
los& MIr.gUr. - paP.
LaW'o Onll - tJDN. .
Pllnlo R1be1to - PSD
SOuto. Malar - P'l'a.
alei Oarvalho' -ElSC.
GuUllermJno ai Ol1ftU'l
1'8D.
oJAl3dUl Carnetro ... 1!'Sl1

J.fler*'D A~Ular - E'eD
.teAo Sampaio - 110M.
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Emetldâ à Constitufçâô ~
. '(N. 10. de 1953) ~ Di'
,nova redação ao artigo 122
lfaCQnstitulÇão (Justiça ela
Trabalho) .~',t.i

1 - Rugo Napolelo - PSD- Pi..
lk1ente. . ., I

:I - croacJ OUvelra - f1'B :.:.. li_
lator..· .

Emenda à. Constituição - 1

(N. 9, de. 1953) - ,(SôbrEj
)lenas de morte. de bani-r
mento de cenfisco de cará~;
,ter· perfeito) '.. ,
1 -' LeOntdM cardoso PJ.'~.

li - Mário' Martlnl "':'OVN. "/'

3 -' Otávio Mlllls(1)e1ra - ·PL.\
4 -' P.,.ncl~no Saotoa - i'R1".'
11 - Va~o - !'SI'. . ~

5ecret~ - Lucllia Amarlnho '~(f"
Ol1vella.. .. . .... ,':

Emenda àConstitufç§o" ~
(N.8. de 1953) ...; (Modl"
ficação do art. 15" § 4. d~
Constituição) '.. ... J

1 -Deodoro de Men4o~;a .- p~
- . Presidente. 'i -

:: _ Arruda ClI.mlll'a - PDO.:
:J -Aurelio Vianna -, Pl:lB....

i - Frota A·!:UULr ~. DDN•
5- Vago ~ PSD. ",
Becretàrio _ Sel:la.~ti§.o I.1t.1l:' A. ,F1~

gueli'~. . . -

a - ~rruda .Câ!IWa-é'DC. "
, - Colombo ele Souza - .t-f?l'..

. a - Ostola Rogusk1 - tIlJI'j. \
secretario - Seblstlão tU1ll b.. FI.

!l'Uelrll. ' '. .. '..... . i
Emenda à .Consti'uição -

(N.11. de 1953) (Im'pôstQ,
Territol'i~l) ·",1

1 - Lutz ComPlI.gllOoJ - PRP_
Presidente. .ê

2 -Nestor Jost .... PSD - liellltor.

3 - Arnaldo.Cerdeira -. PSP.
i ~LiDO BraUn - 1"TB.
a - Rafael Olneun - ODN.,.
Secretàrlo - Llilza Alllfla1l ele F..;

rIM, .. -

ESPECIAIS

Emenda à Constituição 1_

IN. 7, cie1949.,..i~ n.11. de
1950)- '- Remune'l'3eão lIa
1'w1aglst~atura Estadual.

1 '~ üa1)r!el Passos -1101'1 - Pre.;.
sldcn'Ce.

li -·l'arsu. Dutra- I'sb.... Re-
lator. .

3 :... Carvalho 'Sobrlnho - l'S~,

, - Llno Braun' - ~,

; - Lapa Coel.ho '- PiSD.
Sem'eta.rto. -J~ ",oW'la;ues I.e

IJQl1aa,

Para· "~r lJaJ'ecer aoPrQieto
n. 2.466. de 1952. do Sena·
lia. ClIlP. -reaula a ação POPl/~
lar .instituidapelo art. 141.
~. 38. ela Constituição Se:
deral..

l - QUveira Bl'tto - ~SD' - PrCl~
61dente.

2 - Bllac Ptnto- crDN .... ne~.ato=,

I - Aoguar B!Litos - p'rE. -I;.

I - Mnrtln.s Ro<:ll'I~ue~ - 1"sn....
3 - Monteiro de Ba.rros - P':lP.

Se~l'et~r.lo - Se1)Mt!áo tte ~lldIade

Fig-.teirll.

Sal,

COMISSO'ES

Mudança da, Capital

.. SOl't.tmE5

Armando- (;age~ - UD:-l.11

FOlIbeca: e ;:31l~.... I?f:lD. i.

Ju~qUlm Ronàon' - ?SP.:
.João Menezes ~'·PSD. . "

JuceUno Carvalho - DON.:

Jose Gutomard - PStl.

Nowton Carnelro'- IJlJN."
Oscar p~~S(\s - ...ra.
Vago ... ItR (1);

Vago -PTB (1) •

Vago _ PSD 11).

Secretario - ll:l1as GO'Jvela.

Reumóes - Sextas-lell'ols•.na
".ll>'DI10 Brandfto".

Valorização Er:onômica
d.l Ama1.ônia

l-Saldanha. JerZl' - ~:t

Pl'eslllenle,

~ - LooÍlu da :;lIvclra - PSD-
V!Cll.·P,'e.'ldcnLll, .

a - Antunes ele Oliveira - f'TB.
~ _ Aw-eo Melo'" p·rB.

5· ... JulIO Ú Castro f'li:ro - UD)J.

~ _ Cla Carvarno - PdlJ.

1 -MoreIra da Rocha: -PRo •
,li .. FelL'l . Valoa - Pl'N. ,,,

~ - Gaorlel Sennes - UtlN. :

la -João. de Ab.reu - PoSP.

U - Puu:o Bentea - P$U.
l~ - '1aclano de ~1elo - 1'::;1).

SUPl,ENTE8

Émentla à Constituição
(N., 2. Ele 1951) -, (Plano
Econômico da Bacia do Rio
Paraiba doSul).- ,

L - Raymundo PadUba' - liD~ _
Relator.

a - Art1l1a Audrâ. - PTB.,
L,:- Perelra da. SUva. - Jõ'Sl' - Fre·

sidente. 3 - Celso Peçánha -' paP.
2_ Joao d'Abreu _ PSP' _ Vice... i - Último de OllJ'va.l1lo - PSrJ~'

Pui>ideJlte. .5 ~ Vago - P8n.

:I - EmiVll1 C~o- UDN ... Re. Secrota.r1~·- Jollé Rodri~e.ll de
Ia.tor....:/ Souza.

i -Benedito Vaz - P5D.,

6. - Cunna Ba.stOll -' OUN. ~. Emenda ã ConstituiçãO
s ...: Eunápio deQ:lc1roz. - PED. ' (N. 5, de 1952 .....;Crlacão
7 - França. CamlXls';" PSD. de Territórios Federais •
8 - Melldes de 'Souza - .P'~B.·. L _ José Frage1l1 _ DDN'.

f) - Rondon Pacl1el:Q - UDN 3 _ toureiro Junior _ PSD.
10 - Rozo Lourel:ro - i'R. :I _ Luiz Francisco .... PrN.
11- Vago - p"TB. ., i -,Ol1veíra Franc'O -. psn.

secretârio .... Lucllla AI1J.arL.'Ü.o de ij _ CelSo 1"eçanha _ PSP. . Emenda à. Censtituição .......
: OI1Ve!J:l1. . . '. (N. '12, (le 190~3J Im-Secretárlo - AlbcT'';() Nilsclmente

Reuniões - Qulntas-fetras, as lU Gomes de Oliveira. pôsto sêbre Vendas e Con-
hou,;;. rw. Sala "Paulo de Fro~tln".sOP~"ITES .sígnaçães)-.

, Màrlo P~lmérlO' _ Pnl.· . ' 1 .... Bri;1Zzl Mendonça - pr:-'"

Armando Lages _ ODN. Para dar parecer. aos projetos' Emer:da ã Constituição' -' a - D:mton·Coelll0. - PTB.

'J..U!Z Garcia. - OIlN. Ruere'gulam a repressão, ao· {N. 7, de 1952) -Altera à:- Emlllo Carlos ·_··P'Í'N.

Nlgân~r6Uva -:t'S~.·, abuso do poder econômico os Arts. 25, 94 : é 124 da .5 - Pacheco, Chaves ..;. PED..

Magalhlies"Plnto - ,UDK. 1- Óan1el Faraco ~ 1"50 .... r"C- ,Constituição). ,'- MaB'a111ães Plnto :- DDN•.
Nita co~ta. - PTB. ,Ildente. ,.... L _ Queiroz .rll.hO _ E'TB _' Freol S,ecretarla - 3056.. Rodl'i~e," ci~ .
Paulo ,Freire - PRo a -A<lll.uto Cardoso ~ ol>N _ .te. sidente' .. , '.. Souza, "

Vieira ele. Melo - ~. lato:. , .., li - Nestor 'ou~te- I'L . Emenda ,·T'm·· "
, P1la1o Ribeiro _ i>SD. I - Jef!erson Alllár -PISD.". ' Iator. ,. a ons ulCaG -

" teoret4r10 _ LUCma Amarnlho Ih ,- Joa. Mlrag11& _ PrJI.~ ",;:;.~<, t - Guilherme Machado .. tro~. n:/ 16, de 1.9,?4 - .Disp~ndQ
~~el:a,' I....'. '. " ;?~""i~ I _ Sérslo !lagalhD.U _ ',u. ' • - Onlrlo Machado _ fTB. s!>b.r~ ~ re~iSaQ da Constitui-
I "un1OU _ Tergu.'fe1rll, la 1. &ecret!rlo'- OJa140 .Jan4m Cl611 I - VIIO -l'BD. . ~,.r.i.... çao e era.: ' , '1
1Iofu.' na Bala ·Paulo 4. rrontlD". tope", Becreto.rlo J~6 Ro~e.I dê Souza, 1 - '~~~~te~orr~a ~ on,w - P.r..

~lalm Melo - .t>fB.
·C(!.naJllo N,~to -: UDN.·~

p01nLa~ JUnior -UDN mo ~.
ptl1UlltnlO ao Sr.seif!.smutlClC
A;,oraoeJ,

Eu~llCIes Wlcar - PSD

OlacumO POrto' - UDN,

Luna Cav:l!cantl- .UDN 1!l0
tm peClllUcnlo CIO. Br.· João Cr~
lulo",-

Nev Maranhão -' Pr...

Oswaldo Lima' Funo.
Pot1lo Freire ... PRo

Ru!' Santos": UDNcno linpe·
ClUnent.o do Sr. Leão Samp:l.;ot.

Ralael Cmcurl!. - I1DN .no
1mpeàlmento (\0 .Sr. Sie1xal
POria).

SOuto. Maior - PTB.
,Secretário - LuCllla Ama~lnho de

OUvelra.

Reul1.l0eB' - Quartns·r~l:'as, à.s 16
horas, ntI' SaIo "Paulo de F~cnil.n"

'8..·andar~,

l Bacia do São Francisco
1- Maneiel Novaes - PR - FIe.

, 8ldell~.

a - Mecielros &eto ~ PSD - VIce.
Presi.dente. '. '

a ~ EJeter Varelo - PEP.

•. - Fausto Oliveira -, CIm.
a - Franci.sco Macedc- .PJ.tI.

I - DaCll' Lima - ?TIl.

, 7 - Mauri::io ete Acdl'fl.de - PSD.

a - Nilo Coelho' - PSD.

8 :- OceanoCarlelal - ODN.
10 - Oscar Corrêa -'OQ.N.
li - Otacllio 'Negrtlo - PSD"

.~

.. ' Pollgono das Sêcas 1

.• _ o~~:ü;cà.rneü-ó - t'::''''''': pre-I
._ !1<1ellte.

1_. ê:8r1"~' Jerel."-'!atl - p'['B -.
. . VI~e· PI'~ldt'nte, •

I - Airton fel" -.?SD.

. • _ ·FrancIsco .""ate - Pl·B.'

a - JonoUl'5Ulo, -. UUN.

• - Jose' GUllmll'ae.ll- t'R.

'I - Leso .:ialnl'8lo - llUl'i.

. 11'~ Milton BI'<Ulaao - .fS.'•

9 - .Nonato Marqlles - p~j).

10 ~PIIt:lloRllletro - ,t'5D..

11 - Sel:lsmuncto ~ndralÍe - O:DN,
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Emenda à Constituição n. "16,
de 1957 (Dispõe sôbre a co-,

, incidência de mandatos). I

1- Olcero Alves -l'80 ~ . resl..
dente.

a - Josué de Souza - PTB -, Re-
lator.

3 .,...RuJ6antos - UDN.
, :- OtaCilJoNegrlio -PSO'.

5 -,Benjamim Fl1ra,1'l - PS~.

Secretál"lo - JosG' Rodrliue. da'
Souza. '

Emenda àConstituiçào n. 17,
de 1957 (Muda a denomma
çãodas Câmaras Mun~9lpals
para Conselhos MunicipaiS)..

I - Lollão da ,Stlve1ra - pan.
a -Ml!lIeze.s Pimentel -PSL,
3 - Marto Guimaràes ...: lJIJN.
'" ~ Manuel Bar1;luda .... PT8:
5 -, Cllagflll FreItas - '- .Jp, .
Secretario ... , F,rancl.SCo JOS Fer..

reiJ'a Studart. "

• - Manuel Barbuda ... [>'l'B.
11 - ~vatdo Lima Filho - E'SL,

Secrettlrlo -' LuJza Able&ll dE
Fa.rlas.

I - Jose Gu1omard- PSD"
8lClente' .'

,2 - BerglO Magalhâes - fTB -
, Relator, '

3 - ,LauflnCloRéglS, - PSD
oi -Marlo 'GUlmaraes - I1D1'I.

Emenda à Constituição n. 10.
de '957. <Alteradtsposltivos

, constItucionais relativoa ao
'Poder Judiciário).
1 - ".mauI'Y E'edrosa. - ODl!

PresIdente.

li - Relator' ''';;' Vago.

li .;. Celso ,Branco.,.. IJDI'il.

1, - Ciq Campelo .,.. "1'B.

5 - JoaqulmOuva.l - (,SO.'

/:;ecretarlo - LUlza AOlga.ll de
FUrl:<s.

Emenda. à Const.ituiÇão n~, 18,
" de 1957 'rEstabelece' a forma

ae aClOlll1lstraçao. ao, tuturl)
DistrIto I-ederal,edetermlnà o '
seu desmembramento doES·
lado de Goiás).' ,

1 - Joáo ,Machado - PTB - P!'I-
Par~cer favoraveJ D, C. IV de 9-8-5'1 6!dente", ..

, 2 - Clcero Alves - 1'20 - Relator",:&. ' ,
3 - BenedIto Vaz - P80.
'" - "Mo de' Abreu -~P" '
I) - Rundon Pacneco - ~[IN"

• SecL'etàrlo lvan B.oma.o., '

Erl]enda ,à Constituição n. 11 ~
de 1957 .,- DISpõe sôbre di;
rellos do brc:,sllelro naturali'
zado.

1 - Pereira" Lima - uDN - l>re·
Slácote. '

II .:.., P..adarO JúnIor -, f'SD.
a - A?w Marul1 - PTB
\, - Challa.~'to'reltas - PSP
5 - Vago' - P::lU',

'Se-::retnno -Najla Jaoor Mala ,de
Carvalho. ' ,

Emenda' à COlistituição n. 12
de 1957

Emenda à Constituiçall n. 5. de
1956 (Dá nova redação ao
§ 4. do 'art. 15l. ' :

1 - Olcero, IlJves -pso -,Pro·
8Idef\te.

2 - MáriO GlUmarãea - ODN ...
Relator.

,'3 - AUilllito PúbUo -PSO
'" ~ Colombo de SOuza - P$P. '

I - MOl1teli'o, 4e, SurOl - PSI",_
Relator.

a - QuUherme ,Machado - tTON,

• - OUvelra Brlto- 2S+tJ.

IJ - Vago ... PTB.
SecretlU10 - Alberto N. O. 011-

veU'a. '
. Reun16ea - Sall "Paulg l10 ,,;an
t1nu

•

Para dar parecer sõbre a Emen'
da Const!tucional n. 4·56,
'lue prsecreve a colncidên~
cia J ~ mandatos e ,areali'
zaçãode eleIções gerais e s'
multânea em todo o pais.

Parecer 0,0' 65·57 ravorávéJ 110 Re·
qUerlmento de retirada, de ,ó-b:5'l

, l' - 'Hugo Napaleo,o' - PSU - ;,re-
'sldente. '

2 - Allgua.r al\o~tos - P1'2 - Re·'
làtor. ,

S - Jefterson de ,AguIar -PSO.

.. - OsvlI.lào Lima FUno - Pl:'P.

5 - RUI Sonl.C$ - tJI.lN.

SecretáriO' - ' JoséEWurígueade
SOuza.

3 - Jefferson de Af:ular - PbD -
Relator.

a - Qwstll.vOCs.pii.11ein&- P8O.'

40 - Monteiro <1e Barroa - 'PI3P.,
~ - Heitor F1Jho - PTB; .. ~

Secrcciul0 - <!l!JaaGDúveta, .

Emenda à, Constituição 
(N. 17, de 1954) - (Elei·
çâo, de Presidente' e Vic~'
Presidente da Repüblica).

l':ll'e~er ccntrtl.rl0 D, N. o: de 11-7·55

1 _ Carvalho SObrlnl1o -PbI'.. -
Pr~ldCl)te,

3 - VaIO - P5D.
3 - MartllWl .Bodrlguea PSD.

.. - GegrgesDalVll.o - E"l'B.'
fi - Paulo Teixeira - ,UDN.

SecretarIo ,- J,.ulla· I.blca\! de
FrLrles.

Emenda à, Constituição
(N. 18. de 1954) - (Dá
nova' redação ao artigo 41.
da ConstitUição) - Sessão
coniunta ,do Congresso 1IIa
cional1.

Parecer tavorâvel D, N, c, le 15-6-5~

1 - Olll';elra i:lrlto - l'l:1D - Frl
111I'ente.

11 - Hertiert LeVi, .;. I1DN - Re-
lator, '

~ - Campos V.ergal ,-, E'61'.

, 40 - OUvelJ'a ,fraollO - PSD.
S - pela0 Pecanbll - P8II'.

Hecretarlo - "'wza AOll:alJ de
l!'llrw. fi - Jollo Machado - PTB.,, , _ ", Oswaldo ...Jltla ~'Uho.

, ,&creto.rlo - Jose Rollr.l2'ue.s de I '
Emenda à ,Constituição (', de I Souza. '_ ' oa~;C:~;::IO - Nallll JllllOr ~1arla, de ,Eménda à Constituição n. 19, de

1955). (Altera a reclacão do ,', • ,,' 1957 (Altera o §4•• do art. ' •
§ 4•• do art. 15 e acrescenta Emenda à Constltulçao n. 6, de Emenda à Constituição n. 13. das Disposiçj)es Transitóriasl

'um Darágrafo ao art. 19). ~956 (Suprime Parágralo de 1957 (Dá,novaredaçâoàUartlna RocIrlg\lea -PiD.
, 1 _ MooteltO'lIe &rros _ 1'61' • umco do art. 132). Emenda Constitucional n.l. BaàlÚ'O JunIor -1'8D.

Presidente. 1 - Ahllz10 Alves - oJUN , e aomc1soV,I do' ar,t. 124, da Milrlo Martlns" UDN.
Joll.g Mactui.do- PTB. '

a-Oliveira BrIto -1'50 -Re· 3- RuggNapOleClo - P6D. Constitulcão Federal). Cha~~ Frcltaa ..; P8P•
.Iatar. ," 's - Starllng Soares - PSO L _ Amaury PedrOSa- 1'60 _ Pre-

8 - AlIomar 9aleelro ... UDN. A _ "'.valdo uma _ pEip. sldente, ' secretar10 - Bajla "allOr Mala, d... .... a A O'DN ~ , Oa:Lll.lho. '
I - Jerre~son de' Agut~r - PSD. 5 _ Unlr1Cl MaChadG _ PTB. ' .... laJt~e:.to rOr,res - ' - 0,- -
I; - OSca1'PassOll - M'a. 3 - Paulo G?rmano - pm. Emenda à Constituição n. 20,
S'~eretarlo - .Jose Ru(\t,gUell do E "à C' t·t' - - (' 7 :: ~e,ot~?;'lrFol!~2 a-o!:!!'" 1'81', de 1958,Que altera prazos

LSouza. ' menua ons I ulçao n. . '" ~ ........ f '
de 1956) - (Altera, os arti. pSP. 'para aposentadoria dos un·,

Emenda à Constituição, nos 48. letra "B" e 185 da O~;;:I~;::IO - NaJJa oJ:a:lorA'1l11'la <Ie ,cionários públicos. '
N. 2. de 1955) - (tnstitul Constituição Federal). 1- !lermes de80uza - PaD..

o regime de ,Govêrno Co· Parecer tavoravel D. c:: N. di ~.11.57 ,Emenda à Constituição n.'14. 2 - Fonseca e SlIvl - ("aD. '
legial).' 1- GabrIel Passo, _ UDN· Pre· de 1957 C'Dánova redação a- AUomar BaleeIrO ... ODN..

<RESOLOCAON.• 48, OI 2-1'1.551 8ldente: ao art 70). ,f- Aureo Belo"; p'rB. '
1 -MlI.rtlll.!l Rodtliuea _ P'.l'B _ 2 - Sale, FllioI<l - ,@SD - ~Jator 1,- JOOqUl1n Duval- 'ao. a - Vago - PSP.

PreslClento., 3 ... Armandg Falc!l.o - PSU. ~ - Al:naury Peàrosa - PSD SecretárIo - LulZa AblP.U de
II ..;. Nelva Moreira - P8P. ' Ck.m PTB 3, -Marco$ Pa.rente - flOH. FIloI'tM.
3 _ JoAO Machado _ PI'S. 4 - NogU~lra cta a - , t - Ch6ga& FrelLU - ·P5p. . ,
'1_ Rondon ficl1eCO _ IJtJJ:o. 5 - Lou.rJval de I\imelda - PSP. ',li ... Vago - PTB. ",,' ,'-
1\, - ~liles to'tlho- t"SI). Secreti\l'lO .;. José R.cll1rlllue:lIe co~~~et~\1ets.:laUI'1'00. J.irummonll,·Em~nrta â' Constituição n. 21~:
SecretarIo _ Matbeu.:. OCL:lVI( :101I~a'. __, , ' ' ~ • .' d~ 1958. ql4e modifica opa.. ,

MunciarlOO. ' Emenda à Constltulçao n. 15., ragrato 1.' do artlClo 153, da
, --:-', _ • Emenda à Constituiç~o n. 9. de 1957 (SUbStituI o ~tual 'Constituição de 1946. '

Emenda à ConstltUlçao - (no','1 ele 195? (~eestl'uturá o PO' art. 1321. , 1- Jolo Abdala _ rosn.
mero 3., de 1956) -, Inst!· I der Judiciário). I _ Clla~óls a..,drlgues - P1'. ,,2 _ He.I·111eS C:e Souza -PSD.,
tur O SIstema de Govêrno I _ MUron campos _ llON • Pro- I a - Coelho :;le ,ouza - PL, S - RaymUl1do Plldllha - UDN
ParIa ent · IJ - HUrllCIO Later - flSO. ' •mar. , sldllnte., " 4 _ Hugo Napole3.o _ ,>su. f - SérgIo Ml1!:alMee ,- ,P1'B.

P~recel contrà.rlo D C, N 4W i, ,,' ~ - ~nt,Oolo Horil.elo - "SI) - Re· li - Vago - PSP, ' 1.;..Ct.mpos Veraa!. - PSP.
1 - Gustavu Oapinem. _ 1"t-D - I'tor, Secrett.rlo - ~IIUI l'one Orunolr,ond &eretàr!o' José Ro:1r1l:Ul!1 4.

Presl<lente. ~ ~ Oetüllo Moura - L'SO. .Ooelllo àoa Reli.' ,SOUZIl. '



Para Investigar a exploração do
Petróleo no Brasil e a situa
ção daPetrobrâs S. A.

~SOt.UÇAO N,o 1•. DE 1~·3-1J15).

(Prazo at6 17-10-195.'

I - Oroac, de Ollvelra - PU -
Presidente. '

• ~ Jos6 GUioma.rd- PSO - Vice
PresIdente.

S - L~12 Ga~ta - ODN - !telator.
aBra!.

• - hun.c Pinto - tmN ~ ftela~
Pa.rCUlJ.

• - D&!luberto Salles - PSD .. 1tI-
ta.tor Parc1a.l

G - Allguar BMtos - nA•.
1- Armando f'alcAo - !?&;. .

I - Ga.brlel Passo~ - crON.
IJ - Lopo COell1o - PsD.

10 - Monteiro de Barrós - E'SP.

U - SérgIO ~galhães - P'l'B.

Socretario - Fernanáo H\>drlll'UOS
dJL CoI;ta.

Para apuraras causas determI
nantes de dimmuicão do vo
lume de água do rio Paraíba
e estudar .8 reguial'iZação do
seu curso clesde a formaQão
até a fóz.

Cl'tES010ÇAO 1',0 '1, de 2tl·R 19551

<Prazo ata 12-12-(9581
t -Arlno de. Mal;os - .,.::;:) - Pr..

Bl(1ente.

I NQU É RITO
Para apurar as irregularidades

praticadas pela Superinten
dênCia das Emprêsas Incor-

1& poradas ao Dominio da União.
mESOLOÇAO N.· 75. Dl!; 1956),

(Prazo ..tê 24-12-1956) t.
L - NelSOn Mon teiTo .- PSO - ?Te-

Ildente. '

• - Ourgel elo Amarli.l - pep
ftelator.

• -Oel.So Branco - ODN.

• - ArlUo. Se Mato~- PSu - Vlcc~
Pr~ldente. •

I - Joio Macbado - PTB.

• - Laurln;:o Ré"is - PSD.
t - Oatoja R<lguskJ - UDN.
8ecrettrio - LulZa Abteafi 4.

Far1&5•

..... Ne$tor Joat -P-:;.

8 - Nlta CoSta- na.
1 - YUKlSl1.lgue ramura - P8D.

'ReumOcs - SQ!>',n.1n,· t-~tü. as
norlUl /la Bala "Sablno Barroso'.

Secretrma - Na.l1a JalXlr Ma.1a at
Ca.rvjJho.

Para proceder a investigações
sóbre o problema de energia
atõmlca 110 Brasil•

<RBSOLOÇAO N° 49.JE 10c;l-llJSO)

<Pu.ZO· até 20-~ 'Dijl

1 - Ga.bnel Pa= - OON . - Pre
I.lllente.

:oi - Armo de M:at03 - PSD - Vice-
Pre.sil1ente.

:3 - DAgoberto SaJes - fSD - !te.
Ill.tor.

4 - COlombo de Souza - PSP.

:) - Frota Moreira. - nB.
s - Marcos Parente - JDN.

'I - Etenato Arcller - 1"50, Para apurar as denúncias fel-
<prnzo atO 9-11-58) Eecretario - Almênlo COrres. 4e tas por jornais da Capital da

1 - Aar~ Stelnbruch .- m - Salle!. I RepUbl.ica quanto as condl-
Pr8lildente, ções de trabalho nas minas

t·. de carvão do E~tacto de San-
2 - Adah.i1Barrct.o - ODN .- Vice· IPa~a. efetuaI' a.IYiPfa.s inves Iga- ta'. Catar'lna.

Presidente. . çôes nO Mercado de Seguros
I - 'l'ar.so Olltra - "'SD - Rel:.tcr indicando as causas eos -es. (nESOLOCAO ,,"0 88·1957)

, - Cnn~3.S Freitas - ~, ponsá\'eis pelo movimento (Prazo até 15·10-lD.iH

5- Costa aodrlr;ues - 1"8::>. estabeiecimento de c~édito 1 - E11o.s ..daime - P"t'B - Pre.s1-
11 - Lul2 Francisco - \1DN, contra sua nacionalização t dellto.

'I _ Vngo - P'I'B. pela implantação do Monopo- 11 - ~~~c~~~:l - 1"80 - Y1ee-

SecretarIo - LUlZaAbl;;:iLl deFa.- 110 de Seguros no principal I _ Ollveira Franco _ p.sn _ Ro.
~118. do Pais. latm.

lRESOLUÇAO !Il'.' ~, pl!: 'l5 DE .. - Celso Branco -. ODN.

MAIO DE 1056) i_.- Oeod"ro de Mendupça - PSP.

(Prazo atéI5'~-195Sl Iiecretál'lo - El1:is Goun:ll..

~ - Pereira da SUvu - <'SD -- !:'re·
sldente.•••. _ •. _ .•

~ - ...bt:Unr Ba.:;tos - p'I13- Re
lator.

~ - Armando Falcoo - PeD.
4 - Arnaldo CerClelra - PaP.

li - Cunhn Sll.3tos - CON.

e - Prata AguIar - tJDN.
7 - Ot:l.c!lJo Necrlio -, PaD.

SecretarIo - Ernesto ~'·=Il.OclS~ ·lIe
Ass1:l.

Para estudar a organização
atual da administração acre·
ana a legislação federal que
regula e investiga as ·Irre·
gularldades Ocorridas ae
1951 a 1954 na aplicação do
Estatuto dos FunCIOnários
Públicos ao funcionalismo do
Território do Acre.

(RESOLOÇAO (11.0 1~. ,)E 20.. 1956\

(Prazo· ...té 21-7·19581

1 _ Oal1lel Olpp -. Rciator.

·2- Frota Aguiar - UPN.

3 - V1l2<l - 1'8D.

SecretáriO - Arunathea I\tl~~:I'oe.

ReunlOes - ::legundas-teU'QS, M 14
hora.s e ao minutos.

Para apurar as denúncias con
tra as adrrdnistraçães dos
Institutos e Caixas de Pre~

Vidência Social.
au:SOLUÇAO N,· 65, OE 6-6-1956)

PSD

.~..'':Bá54:·,~~~\,:,.h .;r::.irai,f6- ID~I~A~R~IO::·~I)~o..::c~6;·~~~le:::Fl~·E:::S:.SO::.·'..:.N:.:.·~~:C:.:;n::;~,~;:;jl';,r~._·~·(S::e~·-ç::ã:.o~l)~~"""""","""""=,=,"""'."'""..,.""""e=.,;"",tS".=I~t=u=b=ro".."..de,..",,,,,·1.,.,95",,8_
:.-: ;.;';;0..';''';'' ;;;..;.;.:.,;;,..;...;;;.;._ _.---..--..-'''''

5':-COM ISSõE·S DE

Pal'a avenguar denúncias . da
Imprensa' sõbre irregularida·
desno Saps.

<RE::;OL.UÇAO N° 28. 011:1,11-10&&)

(Prazo até' 29··12-19311)

1 _ Ollvelra' Franco - l'8D - Pre·
sldente.

~ - Guilherme de ()Ilvclta - PSlJ Fara investigar denúncIa feita
- Vlce·f'reside.nte. _ pela Tl'ibuna da Câmara nelo

3 - Sei::a3 UOl'ia' - UUN - RClator Sr. Deputado Francisco .Ma-
4 -Aureo Melo - prB. cedo.
S - Deodoro de Menuooça - PiSD tRESOLUÇAO N.• '19. O,; 1956)

SeCI'lltál'lQ - JOSé ROdrIgUP.5 lIe (Pta.zo até l-ll-t9~81

Souza. 1 _ Jo,eGUiomard - i'SO - Pn-
Ilnente.

2 - Ao ;,nU Bl4-reto - UDN - RI-.
lator.

3- Augusto Públlo - PaD.
• -. Oscar CotTelll - UlJN.

I - Antunes de OllveU'a - tTl.
6- J~na8 Salllense - PTU,

'I - OSWaldo Llnta Flll1o.

li - JJSe GU1m:U"O-ea - I!'.
Secr"tarln.: Lucllls. Am&rlnhO cle

Ol1veu:e.

Para -apurar irregularidades
ocorridas no SerViço de As
slstênClaa Menores. subor'
dinado ao Ministério da Jus· r

·tiÇ.a e NeQócios Interiores. I

(nEl:lOLUQAO l~' 53 DE J::~2-fl/j)

(Prazo atli 4-8-1958)

. 1 -. R~,m~ndo"adi!lJa - o];'N .
P1·~s1dente.

11- MroelrosNeto - PSO. - Vlce
Presidente.

a - RUllellS Ber.udo - PTB _. Re·
lator,

• - Aarào Stelnbruch - P'l'B.
1- Campos Ver&aJ - PSP.·

• - Gurgel elo Amara.! - PSP.
'I - J:'raxedell Pltanga- utlN.

Secretario - Ro~ál1a ela Cunha FI.
rueiredo Carvalho.

Para apurar a ocorrência de
fraudes cambiais ou fiscais e
a evasão de ágios e sobreta·
xasem importações irregu
lares.

:(JL1I:SOLUÇAOt(,' 72, DE (e·~-Ul55'

<Prazo at6 '6.9-19(8)

1 - No&uelra ctn Gama - f"I'B 
Pres1ltent.e•

J - Adauto ClU"do~o - ODN - Re·
lator•

.• - Colombo de Souza - PSF

Relator. Para estuflar problemas de tu-
• - Am(\ury Poorosll - pso.
I - Jefferson de Aíi\llar _ f'SD. rismo e propor medidas le-
G - José Fragelll _ UDN. gislativas referentes a essa
7 - Lister Caldas - ?eD. Indústria.
;. _ MárIo Gulmarães - trON. <n.I!lSOLUÇAO N,O 67, DE ~-i·1!56)

i - Martins RodrIgues -i'Su. (Prazo até 6-10-1058)

10 - Paulo Freire - PRo 1 - COlombo de SOl;Z1l - PSP-
:l1 - Sérgio Magalhãcs _ PTB. . PresIdente.

lSecretArlo _ .J~ ~a.ulo. \ 2- Gurgel do A.ma.ral - PSP-
Relator.

ReunlOes - Selluntn.s a qulntas· . .
t~lraB. M. 21 horas, na B~I" "Carloo 3 - A1bcrt.o 1'õrl'Cil - crON
pelxo~ Filho". 4. - Frota AgulaI •• ODN.

Paraexaminára leglslaçâosõ'
,.' ore sociedades mútuas de se

guros geraiS e. apurar as ra'
zões de mter\'ençãodo Mmls
terl() do Trabalho,lndústrla
e Comércio na El'IlJitativa So.
Cledade Mútua de Seguros
Gerais_

(RESULUÇAO N.~ 16. ae: J.' ·65\

'Pl'e.zo até &-11-58'

1 - Pontea 'llelra - .~.:lU - PrcsI
d~nte.

2 - Martins Ro<:tr!çuc~

Relator.

3 - Cnmpoe Verí!'BI - p-;;p,

.. - AlUIzio AlvCll _ UDJI/.

i ~ Mendonça Bra'la - PI'a.

Pecret:1rlo - Ellas Gouveia.



c ':ubro de 'J 953 5855
=

Destinada a apul'ar a Influên.
cia do Poder Econõmico.cor~
rupcão. fraudes. violências. e
demais irregularidades ·pra.
ticadas no processo eleitDral.
inclusive abusos e.desvios·de
autoridades. públicas desde
o alistamento até 3de outu·
bro do corrente ano. em to.
do o Território Nacional,
(RESOtOQAO ••' 1M. DI 1958.

(Prazo at41l1.12·1Dll8)
l' - Leite Neto - PSO ~ Pre

Ildente. '

li-MonteIro de Barros -PSP _
~PMdente.'

a - Adauto Car4aao - OON.
4 ... Batlata B&moe _ .PT1I.

a - Chatas Rodrlg\lee _ PTD~

8 - 1Cme6~l!!abOla _ UOM. '~

'I - GltilhenneKaebado _ tJD~l.

• - GuUherm1no de OUve1A ..
.PSO.·

U - JandUhy ""melro _ PSC•.

10 ~ Martins RoàrllUe4 - PSD..

11 - Raimundo Brito - PR.
Becretãr10 o- ~rnando aoàIlt'Je.t

da Co4ta. . .,

Auxl11ar - Olga Martins de Are.lUO.
ReunlOes - QU&.rt8ll-teiras. u 11

l1oras. e sextal!i-~i fQ6. às 11 horle ela
IlllU1hl na Sala ..~ Ba.rros··.

GROPOS

A ':'" ~~~~errnlrlo de Ollv<!lra ..

Chagas Rodrlrues - .M'B
Guilherme .Machado _ uriN,

a ~ Raunundo Brlto_ PR,
Monteiro de Barl'06 - "SP
Erlle5to Sal)6~a - UDN. .'

C - Janauby Cal"'u~lro - PSl),
Martlm RoctrlgUlllI_ ?80.
Adauto CardO.."O _ UDN.

O - Ball.~ta RamOl _ PTB
Gullherollno de OliveIra •
PSD.
Adaut<l Cardoso _ tTON;

8trPLlI:N1'E8

1 - Vltorino Correi' - PSD 'SUo
plente de .Jo.DdUh, CarneIrO).

CRESOLUQAO N.· 1l8~11I&1)

~ ....
IRJl:::V..>LUCAO M,o 48, DE 8-2-1956)

Para investigar a organizaçao
do Sistema FerrovlarlO Na
cional.

Para Investigar, ín-loCO. se as
condições econômico-sociaiS
do Território do Acre possibi
litam a sua elevação à cate·
goria de Estado.

(RESOLOÇAON.· 122·19581

(Prazo at6 10-11-1988)

1 - Joio d'Abreu - PSP - Ptlll'
delltCl.

:I -CarlClS PInto -PSD.

I - Josi d. 8OUz1l - PTB,
4- lIertlJu RodrlBuea -I'SD.
a .... Ten6r1o cavl1ea.litl - DOM.

SecretArIo - Paulo JOsé Maestr&J1t

(RESOLOÇAO N.. 120, DE 1888)

(Prazo até 31-13·111&8)

1- AlUISio Alvel - lJDN - r-teo
sldente.

..3 - VICtor tsster· - PTB - .VIMo
Prealclente.

a - "016 Pedroto - PSD - ~
IAfor.

, - Benedito vaz - PSD.

li - carvalho Sobrlnho - PSP .
8 - Hermeade SOuza - 1'SO.

'I - Mãr10Gulmaralll - DDN.
Sed'etãrto _MatheU4 Octávlo l.1lr.1I-

darlJlO. •

ReU1116es_ Quarw_teIl'M.....4.30
noru.

(Prazo até 14-1-13511)

1 - Vl\Bo _ P~dente.

a .. Slsefreeto paoel1eco - PSD - VI·
ce-Presldente.

8 - RUy sanlO. - UOlll - ,ReIAI.or.

, - LUla; Vianna - PI..
li - ROrnUlo Almelcla- PTa.
Secretârlo __ Fernando Roár<&U(l!

d& COsta.

1 - VUo - Presidente.

:I - Ernanl SátIro - lJDN
lator.

3 - AntOnio Baby - PTB,

4 - MedeIros Neto - PSl>,

5 - Taclono de. Melo - f'~I).

Secretilrla -' Rosé.lla da Cunho FI·
guelredo Carvolho,

Para a~urar os motivos pelOS
quais a "Petrobrás", Petró·
leo Brasileiro S. A•• não vem
pagandO regularmente os
URoyalties" aos Municlpios

Para allur~r de.núnr;ias contidâS" Para investigar os efeitos oca-
no Jornal Trlbunadelmpren. slonados sõbre a economia
:"" rio 2~· J2-5b. contra o Se. naCIonal pelos dispos:tlvos da
nhcr Arl Pltombo. Portaria n. 113 de 1955 da

SUMOC (Publicada no "0.
O." de 18de ianeiro de 1955)

(RESOLUQAO ~ .• 128-195a1

, 'Prazo atll 11-10-68)

_' Re 1 - Barro~ ae CarvaU10 -PTIl -

P~esldellte .

2 - Alberto TOrres - ODlII .." VICe.
Presldente.

3 - Dagoberto Salcs - PSD _ tU.
lator.

4 - Adahll Barreto _ ODN.

a - Braslllo Machodo Neto _ í'SO.
6 - JOSé Jóffily - PSD. '

1- Nelva More1ra - PSP,
SecretarIa .... SYtV18 CW'l Kramer.

Canto. .,
ReunlOea . - As q~artas • qUInL~_ •

feiras, ás qu1nze boras • trInta lIl1.
uuwa. ' '

Para inv~stlgar a aplicação das
dotações orçamentárias da
União e outros ,recursos.
averiguar as condições adml· '
nistrativas e !'~littr.as. as atl~
vidadea das Emprêsas de
Mineração. bem como asne
cessldades de uma. reforma
Legislativa no Território do
Amapá.
CRESOWQAO N,. 10a. DIt 1I6'/)

lPrazo' at6 18-10-1958)

1 - Jefler90Dde .AiU1ar - PBD -
PrOlldente. .

2 -. Milton R1'nndlio - PaI? - Vice.
Presidente.

S - AUBuato de GreBórto - 1'T'a.
fo - CllfI1elro ds Loyota - OD~,

li - Jos. '..Mlaud ~ PSD;'
6 - Nestcr Jost - PSO.

1 - Ratne1 Clncurã - troN.
SeCretario - Ernesto ;11 Asata.

f-i:lra apurar o Que ocorre em
pôrtoAlegre. com respeito
ao contrabandóde· merca- I

dorias' I
(RESULUQAO N," 102. l"IB1911'l1 ,

(Prazo até 23-8-1~~)

Coelho de l)oUZfl -t'L - .Pre·
sldente

~ - Adyllo \flana - P'I'B - Re·
lator,

a - rarso Outra ~ F

Secretario - .Arlmathêa A'.lIayeJe.

2 - Onbrlel Passos - U!>S- .Vlce.
Preslder.tc.

3 - Dagoberto Sales ~ PSD - Re.
lator.

" - Adolpho GentU - Pl'lD.
6 - Altornar BaleeIro - UDN.
a - Josà Jomll' - psti.
1 - Josá Miral:lla - PSP.

secretárIo. - Matheus \Jt,,-vlc Max>
farmo.

Reuniões - Têrça.s-!ell'1Ul ~, lt bo
ras, na Sala ·Soblno B:u'I'08O".

Para investigar denúncias de
malversaçao,pelo .~uperm
tendente do· Plane de Valori
zação Econômica da Amazô'
nia. dos Rllcursos atribuidos
àquele órgão Federal. de
1954 a 1957, e de quaisquer
outras irregularidades na
Admlnistraç~o do mesmD.

(RESOLOQAO N.· 101. UB 19117)

(Prazo até :11·11-1858)

1 - OUvelra Brito - ?50 - Pre.s1
dente.

11 - oawaldo Lima Filho. - VI••
Pr~ldente.

I - lérrlo M&Ea1hf.e1 - Pra -
Relator, ,

, - Clcero &ves - 'SO.
I - Cunha Maebll.do - DmI., r'

• -O&brte1rennel - UON.
, ... 'Leite Neto _ND.

8Icretlorlo - 41berto ele 0I1v".

Sõbre :rregularidades no sls·
tema Dtnitenclãrlo do Dls·
trito Federal.
tRESOLUQAO N.· 99. OE 19m

(Pruo até 11·10·11l$8)
1 - Cl1a1baud SUcala - PSO _

Presidente.

:'I - Frot, Agular - ODN - VIce
Prealdente.

3' - George$ Galvao - l""l'B - Re.
lator.

4- Adauto Cardoso - ODlf.
5 - Benjamim Farah -PaP.
O -, Cardoso de Ml!nez~ - PeJ)o

7 - Lopo Coelho -PSO.

O - Nlta Custa - <'TB.

" - 1'ortugalfavares _ ..".

SecretarIo - Arlmathêi A~naydl.

Para apurar IrreQ.ularidades
havidas naoperaçao deven
da de 102.816 sacas de café
do Café ao Centro de Comér
cio· de .Café de ·Vitórla, EI·
tado do Esplrito Santo.

(prazo até 12-11-1958)

1 - Menew Pimentel - PBD
PreIIdtrltl.

li - JuUode ·Oastro I'InIo - CDN
- Vlce-Prll4ldente.

3 - Pacheeo Cllavea - PSD - ae.
lator.

• _. AblU~ SUtclI _. Pl'B.

lJ - José MlraCIla - PSl'.
SecretA.rto - Fel'D&Ild:l Rodncuea

ela Ccata.

-
Parainvesfigar as atividades

políticas dos grupos Shelle
Essa no Brasil.

'RESULUCAO NU 100, ult 18511

IPrazo ate! 8·10-1858)
1 - Lllt~ro Varllllll ... :"l'B _ Pr••

.tdeuCl.

a - Broca FUho - PSP VIce-
E're.sldente.

8 - Alberto TOrres - G'::>N " Re.
lator.

5 - Dagoberto SaHes - P:>D. .~

6 - João Fico - p'm.
7 - Jonas nahJcnse _ E"fl3.

8 - Herbert Levy - oerl.
11 - últ1lllo de Carvalho - PSu.

SccretlU'la- LuJza ....bl!:~U De F••
"13o'l.

Pal'a investigar as relaQóes ha
vidas' eXistentes entre a
Emprêsa Curzl I:.tda.·e eGo·
vêrno da União.

(itESULUÇAO N." 32. DE 4-3-1955>
.Prazo até 9-8·19Si,

1 - Ostoja Rogusld- aON - Pro-
6ldeDte. . ,

2 - Chalbaud .llscal& ..;. PSO -
Vlee·Prealdente. .

S - José di SOU?A - Pl'D,- s.
lator,

4 -Medeiros Neto - PSD.
5 - Nelva Moreira - PSP,

Secretario - Nalla· JaDOr Mala de
Carvalno.



~;,lfu~ro,ae.195a '\
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COMISSõES

~, -~;';W~.a..elte·;.., 001'1,

I>~ M.oufyFernaD~e8 - PSD.

8 ;.., Ralmunào oe Bnto - PR.'

.f - Vago - PTH •.

8 - Vago -P!'\'P,

Para estud~r o problema do in·
quilinato e propõras neces,
sárias medidas legislativas.

1 - Badaró JÚl1lor - PSD,

2 - Chagas Pt'ettae - PSP,

3 - João Menezes - PSD,

~ - Serg:o Magalhães - !,,'rB.

DAS8-ATA.S

Para a"urar deilU'1ClaS com
respeito a Situação entre
posseiros e pretensos pr.o·
prletárlos de terrenos de Do·
mmlo da União, l(lcallzados
nos MUI1ICinios de S Vicenll'.
Santos, Guarujá, Cuoatão. e
Itanhaém. I

6 - COMISSõES MISTAS
Para proceder à revisão da- Para . elaborar p,~jet9 "de Lei

Consolldaçáo das LeIS do de Reforma Agrar la
Trabalho 1 - CO}lJrnbo de SOuza - PSD

• :l - Joao Menez~s - PSD,
• _ Aarlio Steinbruch - PTB.3 - Jon~ Bahlel1se,

" _ N'est.or Duarte - PSD
• - Ernan1 Sàtiro - ODN. 5 _ N'1!\,;'!()n Carneiro - ODN.
• _ Jefferson Aguiar _ PSD. 6 - Vago ~ PR 'um).

•

IRESOLUÇAO N o 136 DE 19581

,'Prazo nté 28,8,1958'

J - Nelson cn;egna - P'l~
slcJcnle,

li -. Line1ln I"ellclano 
Vlce,Presldrnte,

• -Pereira Lima - OPN - Re
lator,

• _ Clemente Medrado - P8D,
• _ f'erre:ra Martins - I?SP.

IBec,etárta - LucUla Rltlelro (le
C)lJvelra,

f,r:"~~;;1:~j~~~à~f;;i~~i~~;j;2:~;;j}<'··;::;H;'PtA~1ci"n()"coNriR~S~~NÀetI"N"'::«Seçlio·rr·"-
,.,......_ .' .'., . ". _ ,_ , '. '" ._sL=:

:;.•>- =~:i~~àc~~~~.R,~~~S~~w \
• - A,UlblO Alvea'- lI!;)N' lS'IJ:en

te' I:e Gullhem1f Marhl1:1o I
.• _ ChftlOaud 1~\."C81a ,- t>8U 'Su·
'. ~n~àf.Martlnlia,~ariltli"s).
.• -l3«'rl!lo Ma~n,h!\u· ~ 1'1'6 .Su

plell\E àeSal,S'(l Ram... ' ,

I!Q:-,fm . r.çp'i.Sad:'s osst:Jlt"s JAa\lor- Essll. a grande Inovação da 0)n8
da:<IOl5. .. 'tltuiçiW de 1946 em relaç'Ío à polltl-

1
Sr,P:'esidcnte eSta é a COn.sulla qUe. ca federal das sécâS do N'ordc~te,

por illteTm~d:o de V, Ex,", Iaç" ao O art. 198 da Constituição vigen-
ilustre d~p',cwe, te foi regulamentado por várlus leIS.

i O SR, DA:lIEL FAR:\CO, Presi. Uma, a 1.918, disciplinou o uso dos
derlt"·- O Sr. ~j)Utado LucihJ R"- i recursos dos 2% destinad~s a obras e
mo~ fGz nlr;.'J.mas pol1derações" 1?nlfaCe i .6erviços.

~ara dar parecer s!\br" o· t'-O das qU>lls .>UR<l'(' qUe se consu!:e 01 AL i 1 004 dd b'·d 1940r:. "... I - i L':·,.':d":-:t"d" E~l1C;) doN:>l'ÓeSte sêlll'" e,,~. ezem 10 c , •
jelo de InlClatil:2 do Poder i. s<) e-!e c(,qinua preferindo fa3~r im- representou a prImeIra tentatlvll de

E'ec t d 80....,." c:aI11~ent2 :".1 e~p"siçãu,oU se, al1:~ disclpllllar_ aquela faculdade qU~ a.
.X lf IVO que rspoe. "~rs c3nsiC:e;',1,Õ2S d~quel~ nosso colegR, COnstltulÇIlO cOllcedeu do. uso da r~~

a reforma. geral do sIstema enl enr)e mú cnnV€l1:entp. oUv:: cm 8erva cspeclal em cl1?prestln;os li >1!!n-
adi"linlstl'~tivo da União prJm€lrll lugar as p~:'guntas, cultores e mdustl'lals da arc:'l seca.

_ Alul'IO Alve.s _ LJDN O SR, RAUL BARBOSA. D?p"['llle No sistema da Lei 1.004, os em-
"- S•. P:'esid21~te, para o meu traca.- préstimos deviam ser realizndospor

2 .;.. Aru3100 Ceroel"a - f'Sf'. lho, qua'qu€:' d(,ssiElcmas é boJll, tntermedio da Banco ~o BI·asll .. e ná"
poderiam ser concedidos selmo ato

3 - Gustav,) Capanema - i'::lu. ,A exp"si:;ãn l?rcliml11ar, anteS ó~ ou, Cr$ 500,000 do para cada mutuário.
4 _ Josllé de Castro _ M'a, "'I' as ;ndag~çoes tem r,tIVeZ a l·anta· . ,

I;em de da:' u:na idéia nanorámica da I·· :Ssse esclarecimento é esseneJaJ pa-
5 - HoraclO Làter - PSD pns:çto· do B.1l~co do ,,'ardeSte na es- ra mostrar que no sistema da Lei
6 _ L,)po Coelho .,.. PSD trll:.u:,n. ~~ql\clp. r"gião. dr,s plal;"s dei' L 004 não se pensou em ·.óar nos r€-

_ Pre- 'v:?lo·,'!~~~ao de desenvo!Vlmcn:o Cl3que-. cursos constitucionais a aplicaçiiode
1 - Vago - ODN, la :'?r,:ao. . Investimento que depois surgiu COIn.

PSP _ As p"rgunps poderiam levar-:'ne .. a A, evc]ução do sis~ema, porque,a Il-
:'eduz;:' a matéria, dcixando pcsslvel. mltaçao dos emprestlmos ao mllXJmO
men:e de da:' e!c1ar~im"l1tos Que são de, CrS 500,000,00 é uma negação à
l?,mh~m in,€:'oSSantes e lI;€l'aí.s, embora ldela dos lIlVestlmentos para .os'pl'O-
al~m das inríag<lçõl"l> formuladas. gramas, de desenvolvimento,

Ace!,: arei. porém, a ~r;el1taçã,: que Em 1951 iniciand<l"se c n vo _
en'enaerelll m"lhores 81'.5. Dept:tlldcs, rica'· gOVe'I'l'a I tal ;..~ o pe

O SR, LUCILIO RAMOS _ S~nh0r o " mel , o ,",,",;01))0 se
IPrCSi[j'?ll'e em face das p"nderações viu a l>laços ~01l1 o pl'I'b,ema de
,d" d(;l(oCl1te,. es.iou. de ~côrdo em que uma crise clln,lutica no Nordeste e
se ccm~€ peb exp,)slção. reviu sua. pclltlCa, fazendo estudos

O SR, DANIEL FAR.~CO, Pres:- a res)Jeito da situação daqueln area•
dente - T"m li palavra nDr. Raul AnuncIOu. nova fase na polft!ca con
B~rbnsR para wa expO'liç5o inicial. tra as secas, mandalldo ao Congres

O SR, RAt;L .BARBOSA. .Depoentc !O uma mensagem que recebeu !1I1ui
_ SI'. Pr€3:d"l1te, 81's, .Dcpu~ados. o número 363 em que êle se propu
o'a:'a se comp;eender bem li p08idio do %lha a criar um instrumento fjnan
BD.l1cn d,:> Nel:'deste nos "ro~r3mas~.r ceiro especiallzado. que re:lllllentc se
H'rnamenl ais que v:.sam ar deE el....ol.. transformou dé1>Oi.s no Banco do.
v:imenl0 da á~ea nordestin.!l, gr.<taria ljol'deste.
de Cnmcçar lemcraDqo al!l'llnS pOlltes
fundamcnlals que dizem resr-elto li Esta Men.sagem era, entretanto,
J)oli:ica geral d., Govêrno eSpeá::lmen- uma deflmçao dos propósitos govel'-
te vo1:ada J)?ra o Nordesre, namentais em relação ao Nordeste

. _ _ e li um documento que ainda eRtá
,A seca, e uma 1?reoeupa.çao do Go- atual, porque élerea1mente encar(lU

verno _Fea~ral desae 08 prmlelros, dlR.S o Nordeste como um todo e prole
?deno"sa ~'da con;o,Naçao, Em pr,mel- tou a necessidade das sOluções· ia-
.0 lugar, t:\'C.~lO,S lmCla\lVa.5 de caráter Ilejadas para enfrentar . ,~
puramente Ü,uhtróptco, DePois, a as- as SeCa0.

Comissões PerIl1 anentes I E' uma alitud€ que casa nllü t ',. belll ~i~téneia· gOvernamental ]:lrocUl'OU eB- O Govêrno anunciava essa nova
• . ~ com atradJçáo p.ll'la:nenIRr d.) C'lns, trUtUrar"",:~ em. bases mais conslstcn· fase do tratamento do problema dns

De Economia t[rUlnte de 1946, a;;\'o oeput:!d.. da t0('8. e maIS s61lcas, lécas dizendo que era preciso expnn-
'llrime:ra legú;Ia:Ul'a e ell;-Oo','c:':J.adC'r Em 1909, tiVemos o primeiro aiO de. dir e multipUCll1: os centros de re-

~~~~~I~~'u~~t:1~~·do Cea!'á, flllind,) melhor a polltica do Oovêrno ststêncla e~onOmlca, realizar progra-
DE 1958 O Sliitema comumente. ado:ado na em relação ao Nordeste, Que foi a mas Intel1StVOS e extensivos, reequi-

1JiO ' . . Comissão é o de oferecer ensejo ao de· criaçãn da InsPetoria Federal de Obras par o DNOCS e Dl'l;anizar o meca-
U'ublieação autorizada pelo senhOr poente para fazer uma ~xposlção quc Contra. as Sécas, hoje DNOCS. ntsmo financei!'o sóbre a forma de

. Presidente) liBerá, tanto Cjuall,o oossivel, reSll- Poõteriormente, essa orientacão go. um banco reg'lonal.
, O 5R DANIEL FA.RACO presi.. mida e convidá-lo, depo!.s, a respondel' vernamer"tal t:ansfo:mou-se em deVer Q.uantoa êSSe mecanisn'o f;ll~"-, . .' O se: às perguntas que os 51'S. DepUtadoS " .~,
Gente - Está. aberta a ~('ssao:. queiram fo::-mul~r, . constitucIonal, _ . . celro, o Govêrno indicou expressn-
lIhor l3e(:ret~;lo procedera à leltura da O Relato! creio que colleoroacom o A Constl,tul~"_o de 1934 incluIU en· mente como finalidades as sC2uintes:
&,a cill IlDlel.Or. Isistema, Se " dejJ(,ellte nada tem a tre as. atl'lb~lçoes d~ União a eom· c, Banco teria as atribuições de c-

(Lehma e aprovação da at~) . objetar, vamr,R wgui.lo, petêncla pala orgamzar defesa per- rIr as aplicações recuperáve's . g
mElnente cO:ltra. os efeitos das s~. j~, oa tundos l'otatlvos de 1 a~i~J~:

Esta l'cU21ião eímaordinária foi CO:1- O SR. LUC[LIO RAMOS - Senhor cas nos Estados do Norte, E, no lU' cla e fomento assumir rd
vocada especialn1€nte para otlvü'mos () Presidente, p-3Ç" a )Xllavl'a pela ordem, tlgo 198, rcserv~u os recUl'~OS eles- na realização'de umPI~gr~n~~an~~
depoimélllo do Dl'. Raul B.arbosa, pl'e- O SR, D.ANI.EL. FAR.;\CO, pres.idE;11' tina.dos a c:wcuçao dêsses. pbno", Es- empreendimentos diretam~· t . t"
I'JlelIIte do Banco do .Nonleste do Ite - Tem a paIana o nobre D-2putaQo. ses rccursos eram, então. de 4% da veis, complementares d' ;, eo ren ~ ..
Jll'll!1l. O SR, LUCILIO RAMOS- Senhor renda sem apllcação espectr,l, ílcan- viços públicos rel;ulare~ °e lu,\e Il~l~

O Banco do Nord€st,e; de ucórdo com <:rc.sld::nte" 0., Pre'ide?te, ótr,Banco do do um t~l'Ç.o dcs."o Quantia deposl~a- I a iniciativa privada e atr . ~s I~~ar.
aL€i. cncaminha ao ,Excculivo e êSt.ê I!,o,d,e...e I.~nou nu Ex,cutno. u!!1 re· da em. caDea para as emergênCias capitais na região. 1111 e nt,
110 Congr('sSD o rela!orio de suas atl•. la1ór.o cor.espondell~e ~o e~el.~:cI0 de d(ls calnlludades, '
Vidndes' cm cada exercicio. . It:~~e~O~Pt~~n\~~, a~: ~~~~~::do~ ~~: Mas a Constituiçi:o ele IS . ~ue ,oi in~iaO~Yêrno, a~tes dC,tolll?J' essa

O rclatório do último cxercicíovel.o /nistér:o <la Fazenda. nesse dispos:til'O regUIRmentadaPcla : ll':ê
q

, ,.pondelou mUlt~. sobrc as
li. Câmara e foi dispibuido pela PrES!' . A· l" ,'. o ',.' Lei 175, teve um periodo l1e iJOuca ~~~~.e~I1~C~'~a; incof~vC!llcnçjas de
dênciaà. Comissão de Economia, ten.· Com 53.ao, ao OU.l11 o rel."l.o.w .<10 duração, . . ~ lsmo manceiro espe·
do sido nest€ órgão designado para r€- Sr, Deputado Ernesto .sabóia, ,resol- N .. - clal1z~do em vez. de Usa. como no
]atá..lo n SI', DellUlado Ernesto Saboia. VeU cony:r~..ar S, Sa;pal.'1. debatel nes- a ,?onshtlllçao de 1946, re!l0vou- sistema da Lei 1.004 os ~crviços dl

.""'alnm'a~.do o·r"'.ato·"l·~, notOU a Co' ta COmlssuo a mllterta, se o alspOsl~l\'O. reservando nao 4% Banco elo Brasil. E diz clar-"lent' . '
LA .. , .. v c!lt renda trIbutária, AI o dever da Men<a"'em que as vanta 'e ..., e na

missão alguns ponlf,s em Que pare~" Consulto 3. V, Ex.·, sem QUebra da. União foi mantido e reservados 3% n; Clia~l'lO do uo _ ' ,g 1:8 ~e2'lnm:
txistir certa óesconformldadc ~ nao prAtica ,aqlli sCf;U1da e do bom ~nda- d:t renda tributária, sendo que UI;! tada para ~s i'~bi~~~~,Il(~q@ vol:
tom a letra, pl'1n menos cem OS tntu:- n:cn~n CIoS nossos trabalhos se nao Se- terço dess:\ reserva deveria perm:l- da Aren a r~ a!'a ã e.pc~.jftco"
tos, com "S "bj-etlvos da lei Que cr~ou l'1a 111tCrCSSant€ S, Sa, antes de sua Ine<)el' em calx'1 Il:\rn J'd do ti··.' P, p. ç o do~ tundcs
c Banco 00 NordeSte. ColJslderou, en· exposição, reCeber :\oS perguntas, OclhnáLicas ,. as ca 3ml a es a. cmxa e?pecl:ll dos dcmais ICCUl'-
tão, a Comissão convenientc prossegUir queStionário qUe ~lguns DePUtados . , . _. ~os_da .:Onmo, , 11 l'callzaçiío ele DPC
nas suas peõauisos oUt'ind"".s re.spon· qUrl'cm fnzer. a fim O".. quc sua elt-I A. ln.ovaçao é preclsamelltc a que I açoes o~ atiVIdades il1cipielltementl;l
IlAveis Pelo Banco: pc..siçãn cons;~lisse não rol>cnn..~ naqu'l1o d~Z respeito roo ,Banco do NOrdeste, desenvolv,das ll0 Pais, ,

O Dr, R:lUI B'lrbo~a, toma,nd,l 'co- 'que S, S'.t. pl'e:ende. expor com rela-: E quc se pel'lnttltl expressamente quc Quando se ref "
nheclmento dêsse IkSCj.o liA C01ni.,sãn, 1I çíi.o à s.ua Ud.miniiill'açii..o ma~., também I· essa!' l'eSel..va. espeClal,que COl'l.'CSPOl1' çõcs 'ê.le. cstllva ~1.lg. ~ essas oper.a~
&])ressotl-se . ~ t~l€grafal', p(jndo-se à na, l'qSj)OStll li essa.s perl!Ulllas, Dassa dia fl Ulll pu!' cento da l'endn tribu. te do pr', t ' n u li) o a uma par~
tlfsposiçã() dê,~le Ór.giio lécnlç., -pal'a oS man"ll"a, p"dcria S, Si!. anteCipar aI· taria fosse aplicada em emprésti- a rcv oJe o que o Congresso não
tllcl:Jr~imfl~los que fêss(·tn eonúl·21':l." f.(Ull\:\S explic.açõcii e se e'litarja que mor, n agricultores e Jndustrhis 10- f~c Ido~ q~e t'a dar ao Banco •
CIo!! nec~siiJ'ios. po~té'J'lormente, 'Ja fa~cc1;,~ lJergunta~, I c:'.lizaclos no Nordeste !éco, 1'10: .0. c c azer os segl.:ros agrA". i
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. O c~nB1'e.so rejeitou ter
l
• parted., ~~m:g;~e~~:nf;~o~~r::'~~~~~= .=jf~nsl~~ar=el:O:t1::~~.:; ~1IIn:o~~ ~a.col,.~:'Q~dl.t~::~':

mensallem govern.men a • '8 a médio e longo praso que facUltem em hlp6tese alguma poderiam ler e OI 001801 servlç08 bâElcoa ainda s&c
No entanto, ele também aponta o 'comba'te /la llêcase'a organlzaçAodestlnadOfl a operações de prazo maIs c

ú
UfI&401 ao pellSoal .t, Bar.Co do lira-

.~ percalços e perigo•. da nova or~ ecou6micà da· ârea do PoUgono das longo, porque ou eram .depólltos& 811 que. além de preparar a implanta.
ganizaçft,o. sintetizando no ·segulnte. Sêeas'operaç6es comerciais comuDll, vista ou eram depósitos de. ;Jrazo çâo dos servlçoll, colabora ~.. form::
exagêro da I.sposl~ço nssillt'\lnclal. que ~onvcnham' ~ major mobilldade curtô~ ele. exllllbllldade .. vat. ou • eâQdo pessoal doa 1\055'11 I~~r[)! p «
li fragmentaç!o excellSlva de recur· dos recur.OIl do ~anco e a natureza prazo curto. ra a trll1lllterêncla ilP".tuna. doS en,

sOS, MIl.II, ponderando Oi prós 8 os de parte dos leua tundos: operaç8~.s e11 . t nt . sar As. cargoS de direçlo. ,
contras, o Govêrno preteriu crlar o com Municlplos e outras entidades. ~f1:ec~~sor~ra Poo;e~açgês~epra. O Banco foi, então, forçado pe6.!..~
organismo financeiro, especlaUZado, ptlbllcas' tlnllnciamentOll 11 longo pra.- SE t t id t unBtA las Il pepara.r o aeu pr IA""

o Banco dp Nordeste•. e manrlo~ a zo tlpicamente·de investimentos, me· zos longos. e~dion ~as el.rfv e~o~ =00.-1, ata.zer ésse eSfOrço de pi'epa
mcnsllgem ao Congresso. dlánte a moblllzação de recursos es- ~en~~lg~~ ~êsses c~es~~. ~e:ursos. ração e1epe.l8oal quer atravél de cur-

A0 Banco foi confiada a tareta de peçlals pa~a êsse fim, como letras . . 8011' que promoveu _ promoveu C~1l
fomentaI' as atividades reprodutivas 'hipotecárias e outros titulas de eml~- Parece que és.e é um ponto ele du. para ntreInarn-ento de eeouomllltas que
de realizar Invers15ea diretas, rea- IlAo' do BlInco,. oU ainda operacOes Vid.a porq:ue vez po.r .outra surg€>m conStituem o ql,ladro do EllcrltórtO NTée
ll~ar pesquisas econÔmlcas. especiais, nelas funcionando o Ban· ll.S criticas que slio formulada.s A nlco de Estud04 EconOmiCol do . or~

.co do Nordeste do Brasl1 S.A. como instltulçáo em Vârlo5 pontoll. 'destemantielo obrill:a.tórlnmente pelo
Mas tudo iBso o Govêrno permitiu, corretor de investimentos; operaç15es , Ban~. em funçA

o
daJei queautori-

dcpo!s de aprovado o projeto pelo de Investimentos realizadas por con- Mas, na. realidade. as operaçlles ?.cU 11 ct'!AçAo do esta.be~~lmento.-
Congresso, com multa prull.ência., llOr· ta. de terceiros,' nas quais o Banco decorrem do imperativo ela. prlgem ou~ atravéllde bo1l!1\8 de et;tud06.Dll/
que êle receava a. Interferência. de do Nordeste funcionará como SOCle· dos recursos. que, são rec,,!SOB li CEP.M.. na Escola BrMi1eira ~ Ad"
fatores negativos' na fase de eXIl' dade de inversões; Eldministração e vista oU a curto prai",o, que só. podem mlnllltraoAo. na ESCola de Admlnistr~
cuç!lo.· aplicaeão de economias. do pÚbli. ser aplicados em operaç15es de curto cl'lo de Em'Ore8111l de Silo Paulo e curso.

co; operaçõcs especla.is de Investi- Pl'll~o. de aprendlza~m·-banetl.rla. instltuldo
mentos' com recurso~ de entidades Demais. os recursos d:ls sâcas reM lltU'a meDoNS eatram do qua.l o Ban
finaneiador9.s nacionaIS. como o '8an· cebem wna disciplina eSPlY.llal por Co espera prepe.re.r com anteelpaçli<i
co Intel'llaclonal de Recon.struçãO e decreto do Govêrno. O Govêrno de. o seu pesaeal da. linha.,
Desenvol\>lmento, seja por con1ll pró· termInou que nos fOssem entregue. Mu nlo tlca8Ó ai a necewlc.a.de dõ
pria, _seja como agente de .tals orga· como depósitos. mas obrigando o Banco em fazer a preparaç!odo p~_
nlzaçoes, . Banco a conservar em estado ele soal, .Ele n!lo e.!ltl\exclUBlvamente cdltÍ

li:/iIle llrograma dever€l' ser rel1l11.l1- pronta llqúldez 30% dêsses recursos a. NSPoniNI.bll1dade,de seu próprio peII._
do progressivamente, de acOrdo com para. atender a eventuais necesald",- soal. porque êle jl!. sentiu qUetambémt
as p05s1bllidades financeiras e ~"m des de socorro nas crises cllmâtl- nree\sa. eola.bora.r comas enttdadea dBl
s. oxperlêncla t~cnlca acumulada. p..lo eM. !irea na própria tonnaç!n. de peslloa.l..
Banco". . 'J;:sses recursos dellronta lIquldez, tentando. assIm, 1J.derar a torn'l8l;!Iô'de
. O SR. DANIEL. FARACO, Presl· correspondentes a 30% do depósito nova mellotal1d6de. sobretudo uma men

dente - Peço licença ao ilustre de' do Tesouro. s6 podem serllPUcndo~ talldade CIlon6mlca. uma. mentattdade
poente para. interromper a SUa fala aprazo até. 90 dias. Quer e1lzer: de pesqutS8.l pa.ra que Nalem.nte o am
porque estou sendo chamado a com· êssea recursos também nllo ~odem biente em que ó Baneo atua seja sen
parecer ao gabinete do Sr. presiden- ser le.vades para· as ollerar;ões de. In. alvel ao seu progrnma,
te. · Vou pedir ao .Sr. Deputado Ec· vestlmentos, ou operaçõe. de prazo O D J'" u t._...:

I longo, em vlrtude da necessidade de . a.nco .. sen...uque llS 8\1- ...-
nesto Sabola a fineza de aSBlln1 r .a se manter a lIquldez dêsse.!lrecur. tas como agencia de desen'lolvimentd
Presidência e tlio logo me desobrl· 50S para um saque pronto em oaso' econômico importam em atrair a com
gue do encargo, voltarei a usufrui! de emergência Com i5ll0 o QovArno compreensão das comUnleladl!ll d.a ãrell.
do prazer d eouvlr o depoente. b'" •tê I 11 em que atua, sem o que ser!i dlticU

o.rloou a man .• o com elllla ap ca- estabeleeer prOgramas' e PollticllS efeti;'
(Assume a. presidência o Sr. Depu- .çao a prazo curto. VlUl e reaJII. com re.......teUlJllAo poSitiva;ta.do Ernesto Sab(lÜl), ,..

tsses recUl'80S, ern 19116. somavam na área, porqUe 8I'lla programas depen
O $R. ERNESTO SABOtA, Pret!o CrS 300.000.000,00 _ os recurlos de dem As vezes muito mala dOI e1emen..

ciente - Queira o Dl'. Raul Barbosa aplicação' a prazo m€llrlmo até 90 tos de fora; daquoe!es que procuram
prosseguir em sua exposiçã.o. dias. - . .' etetivamente o estimulo e a. assl8~n-

cla financeira. do Banco e que se de-O SR. RAL BARBOSA. Depoente - No entanto. o probleman!io eleve vem preparar pa.ra restabelecer pro.
Quando toram aprovados os estatu- restrlnglr·se .apenas a questA<l dos fl'1'8.ln1l.ll • :PToletnSque tonifiquem a
tos,. a nova sociedade de economia recursos porque, na realidade, essas cc.onomla regional.
mista definiu bem asltuaçâo dos re· Umltacões de recursos, que· ~Ao tM .
CIH'SOS em relação às apllcnç6es. evidentes noa nossos estatutos e na. O DanCo est§' certó de que pode exe-
Disciplinou num capítulo as opera- proqramaçáo do Banco nlio têm áté cl.tar lO'andes tarefllB nesse campo 11
ções e limltou a 18 meses o prazo hoje constituído obstácull) a uma tem Inteuilsado outras institUições na.
m~,xlmo para aplicação dos recursos açllo maiOr do Banco em cel'toaseto. '!:relluÇ!lil desse prnRrama. Cursos têm
originários do fundo das sêcas. 86 res da economia nordestina. &:dll ·feftoS em colaboração com outras

• ntratadas no pl'aZO entl-dades. Por exemplo: o Banco pl'O'
aS ope1'açoes co. psrecuraoahumanoiJ, êstes .slm. re- m"veu. em ~o'A"-ra""o com.a Um""r-má.x:lmo de 18 meses lr para financia· t t I b ""'''0 ~.. y_

menta de. safras e o financiamento presen am a vez o maior pro lema ~Iliade do CEar' um' curSo de elabora.
mediante' desconto de warrant, e CO- para uma gl'ande ol'ganlzação como cão de urofet,.,s lndustria.la destlnadol'
nhecimento de ·,ran·sporte ábsorveram o Banco do. Nordeste..A estrutura a. empreendedoras.

I' econOmica da própria. regllo e !li
tOdas as disponlbllldades do Banco. suas pecuUaridades é que 'realmente ~S9ume a Presidência ó Sr.. Depu.

Em relação às outras opera~.oes. têm ilnportado em limitações ao de- l:ado Dant~l P'arElCo) .
os estatutos disciplinam as aplica.' senvolvlmento r!ipldo de algunl se· O SR. ItAUL BARBOSA, D~po~nte
~óes em função dos prazos. As ollera~ ~~~to operaclonaJs do estabeleci· - O :Banco <'st4 promovendo um novo
ções surmriores a IS meses só poClem . • . curllo dêS8e tipo. AInda em artlcul<lÇ!o
ser feitas com os recursos especiais Não se j)ode .pensar em umestabe. com.a unlversldade d" CtDl4 e agora
do art. 6,°,. pal'ãgrafo único, que são leclmento complexo. como o \3anco também Com a Ordem "e ~...nomjStll4
os de emlss!lo de tltulol!. do Nordeste sem se CUidar elo. pes. de ~lInbuco' além da, dlvulgac:!to

'. .soal, isto li, da equipe de técnlcolI d;elsas fdéla.~ eln semInárIos. conterên-
As oper~ções com Municípios tam· que Pl'eclsam realmen.te assistir. ao C1R.<l e em contAtoa com Ml 'Jiasses. Ibém estão sujeitas a esta. mesma ti I I to c1

11lnitaçí!0 e a.s opel'açiles de InvestI· ejenvov men as operações e pia- Recenrpmante reallzamnll 1l'or exem.
mentes só podem sel' feltas com os nc ar a. polltlca de apllcações. "1".. em CamPin~ Grande: ~m sernln';
recursos especiais de emissão de ti· ,No Nordeste. li. oterta de 'llcuoal 1'10 R ~lto de d·esenvolvlmene" ec04
tulos, ou aquêles decorrentes de arti· qualtficado, de pessoal técnico. ê pe. n6mlco, em. colaboracão com 9. Funda.4
cuJação de outras entidades,. quena. Os' empl'éstimos de pessoal ..10 para li DeaenvoMmentl') da Ol~n"

de outras entidades governamentais. ..la e da Técnica daquele Munlcip1n. \Depois dessa e"pllcação, vou en· que tol ° processo usado e ainda. . .
traI' na situação do relatório rela· est' sendo usado. não atende .. De- ~ wn esforço: e&geesfôrço tma.terlat
tivo a 1956. em que lliU'eccu qlle as cessidades da expansão do estabe. Que o Banco vem desenvolvendo em
nossas apUcaoões no comércio eram leclmento., estudnS e pesqUlllas e tonnac;li.o de pes.
altas comparadas comas operaçries soaI é ta.l'l'l!Z maior do que o est'6rço'
de crédito agrleo1a. E neste ponto devo mencionar que mnt.erfal, tio t!icll de medir e que Ie

Se verificarmos, entretanto. Que em a implantação doa servlçall ~o !!,a~~o projeta at1'avêa das suas oper~s, .
1956 os recursos provenientes ..te de· se deveu em grande jXlr\e .. oo,a.",,-
p6~ltos . do público somavam , ." '. ração eficiente do Banco do BrllBll que Para. se tel'wna Idéia. ao desenvolvi
CrS 592.000.000,00. em numeros re. cedeu ao Nordeste umaequi,pe de ~- mento da Instltulcão. basta dizer Que
dondos. e que as nossas aplicações peciallstas. que tal realmente respon- hoje n Banco conta com 28 unidades
no crédito ao comércio. lltmglre.m sável pelo traçado ela. organlzaçil.o. ,'J]erado.ru espalhadas pelo Nol'de&t.e;
allenas a Cr$ 4.00,000.000,00. também nela estruturação dali 8e.rvlçr>s e daa l'inancla 50 coonerativ9.8 e aindll man..
em númcrosredondos, concluiremos Cflrtelras, E. embora eata equipe se têm :11 eserlt6rlM l\m p~t1ma de [""ti
que' aS apUcações teltn! no comtr· te'nha rc1uzlclo E'nl nl1mern nl) (&rr~~ ~Jlad'L., tf.. 41'1f~AIt'BN1l, ltUe slio es... ,

F..ecomendava. realmente, que ~eus

pl'ogrllmas fôssem implantad'os gra
dati vamente à. proporção que se
acumulasse a experiência, que 88 for.'
I1lMSe ·0 corpo técnico, que os rc'Jur~
sos comportassem. de modo que a
nova organizaollo nft.o se visse. envol.
vida por ativIdades que eliminassem
n Pl'Ópl'l1l. estrutura.

Para se. ter Unla idéia. bem exata
elas a trlbulções e do funcionamento
do Banco•. é Indispensável veriflcllol'
[l situação dos recursos, por~uc em
I'unç!lo dos recursos é·. que teremos
que examinar ,as apllcações. .

Ao Bancl) foram nsseguradosos se.
guintes recursOll: capital e reset'va.
depósitos em geral. recursos cspeclalE
e e:nlssão de. titulos.

:li:s~es são os recursos de que o Ban
co r.ode dispor no presellte e 110 tu
turC'o

Mas quando a Mensagem téz aque
la. análise da situação de estabalc~i.

. men toe o apresentou a. conslderllçllo
do Congl'esso,· disse expressarllCllte
que r) Danco. que se propunha '1 nrlllr
e:;tn,a habllltado a aglr sJmultllnea
mente na esc3,la e na oportunidncle
que os atos executivos julgassem pru
dentas, c.omo Ban~o comercial, Ban~
Co rromotor de ln'lestimentos e Ean
co assistencial, acrcscentando em lIe.
Ruld:l, que cio. sáblQ, dosagem çl"ssas
funcües resultaria o máximo de be
neffcio para a e~onomla do Nort!e~.
te Brasllelt·o e como Banc·a comer
"lal facilltaria supletivamente a Ins
tItuição o acesso a crédito a· IlUl·tl'
!Jl'nZO, mediante a taxa. habituai ele
dcscontes' comerciais e agl·icelas.

Destaco essa parte ,arque é co
mum ouvir·se a critica de que o
Bance se estarlll desviando das Fuas
finalidades quando ópel'lL neste tipo
de crédito, embora êle opere em re.
l1çiio a outros tipos de crédito, 'uer
ngricola; quer industrial.

Vou aludir ao lançamento do pros
pecto p~rn subscrl~ão llúbllcadc éa.
pita! do .Banco, Porque acho essen"
eial pal'(\. o conhecImento das finali_
dades cio Banco. Para C]u e se 1l0SSl!,
verificar Justm'bent:l seêle se r~stá
Itfasiando dos seus objetivos daquelas
finalldndes com quo foi proJetadn ao
[:rande público, :rclio essencial mos.
traI' como o Govél'no, como fi COmt8
sfio incorporadora lançou o Banco pe.
ranto 9 opÍlllão T1ública do PaI., pnra
~ubscrIciio de caplbis.llorque essa é,
111cltlslve, uma sltuacãocontratual
r.>yem aderiu e sIlbs6reveu açóes o
fel'; no pressuposto dêSBe anúncio Que
enl'resoonde nos tArmos da lei.

O pro'j'l'ama do Banco dl)Nol'cte~te

elo 13l'ssJ! S, A,inclui operaçlles de
financiamento 2:;lrlcola e comerciai
clcstlnadas ao fomentn dll produe!o.
rccomendR:mlo"se !lO amparo. do Ban·
00, psnprialmente na. prlmelrata~e,
aS de' desenvolVimento da llroduçao
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comércio 81%

8,' 8a, afirmou quc aplicou, ou val
apliC8J', 50% das di~ponibUidadt'il em
lnvel>tim~ntos para flnlS, indwtl·iais.

O SR. RAUL BARBOSA..., DesejO
P!e.stnr IIgejroesc]nl'~clmento.· Nilo
Bao 60%, dos no.<;ro,s :reC\ll'SOS; é o
inl'(;stimento· .conespondelltc a 50%
do toial 60 financiar.

_.. it.·Ó~.MÚ~ .e.m ~uc &?'. MSOC.. illm. o:> liJ u-.I' l~~.iC.I:Da .com.. 0& P!'Ofir.amlll n.e cr.é-' de8Ba polft.lca - JlOut.i.ca de. Inve
sti-j iIl50 .o Oovê.r.no. dJ&IC. claramcnte nl1.rramas rle ext'i:ll.!:ão agrico.1a G\o ""·...dHo. mil>, }r.duslJ'lnl. I' mentes ,com êlllles ,recursê~. . Mensagem que encaminhou ac Coll"

• '. ' untr' Depcis de (;;r/;\anlzar BUa ca.rteira QuanDo o 14inMro HorM:1o Laf~r 1Ire6.."O para criaçlio do Banco do
. Na r~all;jad~. o Eanc?, em q. I, ínclu~lriaJ o' Bl\n,l'io llJlunciou em IfoQl ll.G N-rdt6te em 1961 e d., "~Ita Norde~te e é 810da e.sts Meru;agem o
~. exataillente de ~.uncJCnn.men"o -'I <dl,tal público 'l:m ,tódaa ~a ._ e'l'êz uma eX;piltdçÍie de 'matiyOfl. ao "Sr. documen,to mai~at~nl, mnLs llellurO'
Por41ue e.!ltamo~. mt.lando &gorll ~ anunciou n.~ m:mento em qUe 0111 prEsidente da :RJaIJública. 8u~riUdo a Pl\ra. definir (J/l ob,etl,vOll do Bancu
IQUÍnt" ~e~estre ~e I\tlVldRd~sh';;d!~_1 il1d1?;tl'lais de Pal~ ~ reuniam no I' criação de um .banco especial para do .Nordellte, 11 sua atuaçll.o no prc"
atua atra:p~ de 100 centro~ de IRecl,e .7' um .:crograma de fmnnCla- ~rir os fundlos l'útatl\'cs que li ooos- sente. ,
eão de crcàit". . Id!uto mdu~trliJl com p;razo até 20! titUÍç~' reservava, ao Nordes1e. êle ,O 'SR. DANIEL FARACO Pre-

o São 28 unida.des ~Del'adoras pró])lias, al1'O~ .eoom. a plIrllc.ipaÇllo de, até 'I' t.ambém nA.o revelou JIo(> .seu dl)- siclente .- Para Íl. boa. ordem 'da In-
erlltiva... ~,~i!tld ...~ e flnMciooas 5()% do lnvestimcnt" por parte do cunlEnto a.pl'OOcupaçiiOd~ de~tinar QUlrlção, pergunto ao Relntor se de

~lc°]fRne e'31 e~crjtórioS do sistEma'1 B~nco. ksQ porque jâ nos Julgá- ê.s8es ~urscs para operaçoes de In- seja perguntar em prlmclro lugal' .
.... o ~ 0ANCAR'BanC Ó Nord~te IVllmo~ pNlla.rad:e plU'a o exame dos I voestlmenb:s. MIlE êle Queria sCbre-
u,tlcula"o ' o o '1 ))l"Cj<!'ltlE. O a.núncto f,ol dI1'ulgaoc:.. tudo dar. 11 movimentação, dêBs~~ re. O SR. ERNESTO BABOIA, ·Rela"

· ''l'inllamos aindaClue enfrentar () ino último trlm'€~tre de 1957 e a dc- cur~ o Bl:!1tj;jo de maJJutençáQ, na tor - Sr. Presidente.· pouco terlll 110
pr blcma da ~tTUtUl'açll.o dos 6rl!âos Imané:a .nlioa.bscrveuosrecur80~ es- lÍl'ea, dos fundoB de~tjlUldfo/l a ela' perguntar 00 Dr, Raul J;larbOlJa por

, cleodir~ção geral. as oo.rt;eiru t's)leciali· ~ClfiC'08 destinadcs.a é~1;4>, tipo de cU ger~:s na N'3I'deste. E aB'l'nn~ que o. l18Sunto dc Bua eX)lll61çAo já
'·lal1as. 'Para,coma,ndar os programa.!; dei IDvestimcn1.:> industrlftl, pclS h.â. n.n doepre<)cupaç!ío era. d~L'l:ar em mo- foi objeto de I.onga conversa qUt' t.l-
'erédito e.!>'P~clalizado. reallda.d,e. falta de pe6Soal. ~nico vimento- no Nordeste aquêJes reCU1'- vemos em Fol'tal~za, antes ~Ut' eu mo
, . ,pa;ra a t'la.lJ.Oração dos pr"jet~ .. !D- soe que a CollSiJtuiçno dest.inava à pronuncllWiC a rt'ilpelto do relatório
.' Em 19'5~. prccisamente na datado dl:strlais, ))l"Ojeto~(lue não 'ar.; mais rElliM e q1lJe ape.ooo existia at.é &QUt'- do Banco d& Norde<!'te .•
,tcla,tório. foi Que êsSes órglí05 t1ver~ do qUe a indlcaç~o d~~ latóres', ml- la época escrlturalmenle 110 T~scuro JtEl;ervo-me para no fllml fat.er
, inicio. E hoUve tambéaJ1. na. fa.-;e Im-· rumos Ililf conhtclmento do ))l"6j)r1o c retlvalse. através dêSse mecanismo pergunta.~que estão fora deBSfl. ex-

daI de instalação do Banco do Nor: negócio que se vai Inli!4lJa;r 0\1 que Unanceiro ~peclnllzad(), na Arca OI )XISicllo. sôllre problenuis do Nordes"
· tlNlte. umnp:reocupe.çllo que eorrE&Pon Ile vnl desenvolver. SIio. prOoj.et'cs Que ~urBOS ali I!'!'rado8. te. Sbbre a ellpoojl;ão prõpl'lo.menta
· tUa aOll anseios d~ comunidades Jlor- tratam apenas da CTganizaçli,,,jn-. - dita nada tenho Il. perNuntnr

tIest'nas d é!JoCa terna, da oTganlzaçã.c llnancelra do Era essa a,grand~ pl'COCUpaçau. ' . ~, •
, ,I. a '., mercado. • A Mensa~ governamental já apr,,- O SR. DANIEL FARAC<J, Pre-

. Era a InstaJaçrío logo de urna ~ncta Hâ MIIlm. 'certa diflculdad~, or- l5eIlrounltldamelllte 'Ulffi )Ja:rlDl'~I'~ Isiclente - Tem a Jl61avra oMbro
, C)U d~ uma flllal, em ca.d~ E!t~o;.,..,O que a liéClÚca de projEtaçã.'é a~da mllJ~.8vançadc ,no quadro da.~ 8U.0. Deputado SI'. LuclJlo Ramo.!.

Banco nasceu 10Ro com 11 Dlrl!l;9.o "",,- O'V lá' lié pU ._ rlzaçOfs concedidaE aflE nnvoQoB esta-
, ral a matriz e 'o1toflIlaiB·. 1I'I)i um 'or- n ,8 na :reg I) e 8 no a.... beleclmmto.B. Mas enquantc o, pro- O SR. LUCíLIO RAMOS - Sr.,
, r;lUlIsmo que JW!C'fU gJ1l.nde e nAo Po- No. ~tor de cr~to rural, o BlUlCO jeti} ,1!<lVernamen!81 n:l.s aut{)riZaçõel Presidenoo, o relatórJo apre,<;entado
dia Ynpunemente nlllOe!l' grande. Por- tem feIto, denUo d8$ limitações de 8IIl1»lla, J'CCl(lme1lQa cautela na exe. pelo. Prt'illdente do BanC<J do ~or

; que êle comctl<'ua funcionar nas a.gên- 19W5 l'e(:urs~ flnll.nceÍl'cs e liécn:cvs, cuçfi,o, porque havia (} rEoc.EJo de que deste, agora o.mplladopela expotlçlío
e1u anres de efltruturar OS órglloI! dc aJeuns p1'<jgramas avançados. eslla amplitud~ fô.sse reahnent,. um de S, Sa. ~elarec€ algum A/'iJJ('ctr.s
. dil'e li ~r8l. por um 'lmperatl'l(> , .• . elemento negativo parn a Implar.ta- sllbre os quais ~U pretendin. formu-
~u: ame~'; da €\rea. na é»oca da 1116- Um. de~Es. jl'N!:l'amaS tem sidoO em çfi.o do Banco do Noró!,ste, que aque- lar pergunkl8 ao ilustre depoen~.,

, o . 19M CamplDaOrMl<le~ re!ultou de um la zona de reliP~nsa1:]llàad~ aca,bas-
$alaçll.o do Banco, em,' dcct(;t;;, expedido() peloProesi~nt'ê à,a 50 8U~OCMdo a. n,va. Insttiulçli.O• Entl'eta~to, vou leralgun.s trechos

, Dal 'Por diante lIA adminilitraçôe5 Rep.ública quando daquelf! en':o:J'ltro . . . . do ~Iatórlo d.e 8. SlI. pa.ra no fineI
têm que ~cs.ra.r no8Bos llroblemu'118 d:cs B~~s em Campina Grand~ e 1'Oi, JlOr co.m;egulllte, n. prudencla dirigIr-lhe mmh~ indagaÇÕeS.
4lUe stáo da elltruturaçlio da org(l.Diza- experiêntia. de um tipo de crétiit() l]Ue .eomandou u 1mpln.ntlll;l1l.o do O que mt' chamou a at.ençiW no_o' - são OI! problernM re1aclon~oS ~f;OÇiad(lQ~l n atlvldad,e dos ór- ~l~t~cge ~~. ~~~~~:teciu:'i~al'e:r~ a~- relatório foi a maneira' dccLslva eomo
eo-m o funcionamento ~as unida ~I llaOS

j
do._' d rnot.na"nM-"a: () o- pla- dos pew Feder' Elc~tU"IV()" - S, SIl. .. o Presidenledo Banco, a!lr~

.peradoras .que n§;o }lodem para:r - :Dle amen.... . a a lVl~de l'Ul·al. para C. • ma a ausêncin de rccur8CfJ neces.~ll.-
e 011 'Ill'oblemu relacjona.d,~ Com a Im- o .c:~envolvunento DlIGuela rq'láo da O Banco do Nordeste é !"€almmle rIos ao a-tEmlimento das flnalldadCII
plantac§;o de serviçoS essenciais ao de- orlaçao de gad-o leIteiro. um. organIsmo, flllanceir9 ocmpl~xo, do Clltabelecimento.
eenvolvimento das llnbasde erédJto :tBse progra.m.'l. e.stá f'llalc1OnandD autõrl7AJ.odo a atum' de tõdasas fcr. AI; â' D o relatório:
lIl&i6 aV8JlçadM. qu~ eâo u lJnhu de com pleno êxito.' mas, oom,~ banco comercial. como p gmas • diz
eréóito ClIllCClallzado.. ,])anco dle investlrnent:B, como banco "Como ee vêOll l'ecurSOll de exi-

. , ll:, realmenb~,uma grand'e. expe- ~ f-omento e ~sjs~n·cjll. Essa é 11. gib1lldlld~' '
, No tocante ao credito especiaUzado mneia 110 ,trabalhe d., artlculação a.mpla auto~jzaçãQda Lei, mas na. . , •
tc>nvém mencionar que o Banco, multo d<J c~di~ l>om as atividá.ct.ea do~ou- llmltaçào do~ recUl'Ses. nas prHerén- ... operaÇÕes do Banco".
ao ",ntr:l.rlo do que M vezes se aflrnla, t1'(ls órglloS do Govêrn-o .qu" atuam Cllll! tluc o estatutomandoll qU~ EC E AIs pigina 14'
Ilia tem a preOCU!p8ÇAo ce fazer (=f. na área e, Ilcbl'etudc,umll' grandeIRdot&..~. CDnloi) cautela, •
d1to com-ercial. llslliBlJéncia ao' rurk~la. porque vll.I Verificamos que essns autCrlzMÔ€S "A cal'êneia de recurSOll Q, lonlro
'A re cu Ao do Banco é precisa- levar-lhe o esclareCJmento[) de, [lUte- representam umll evoluçã.o que o pró- p.'8Z0.,.
:men~ fllze~o crMlto t'speclaJlzado. =l8~at~~a.rJr : sua a!lvldade prlo Gov~l'no chamou em vários do- ... l'efill.o nord~ilna"
'&N em é' qu .asdt:ficul- oCo a li ,1\'1 a e e empnsa. co- cumentos de eXt'cuçlio gradatIva ~m . •
~t:~ o que <:S.d't ~__ecial1 lId .sã mo uma &tlv:ldade de que prt'clsa funçllo do lIl:ómulo de experiência As pAgin88 15:
--..= para o "'''' 1 o '<00"" Z o o t1rar !lIS luc.ros neeoessárioE ao seu (1 o téCnJ f ã d
maiolrese nAoee pode ent.re.T nw;J, ))l"6pr1o desen'Volv1m~to' ~ c filO ~c, . em . unç o os:re- "O di.spoEitlvo 'criado determinou
atividade em clima de tm'Pl'ov!s:u;lio . '.tlluráliS disp'!?llre.ls. em função da Il.indll
CIUe podecomprÍ)1llete:r It eegurllJlçll, a Estamos igualmentee-onclUinóv a próprIa, eltrutl1.1rll. " dll.'J peculiaJ'ida- . . • , '
estrutura da W-ÓJlrla oTganlzaçft.o. in!lt·aJaçAo de. um programa Idêntloo dea ecanbmicas da ârea. • .• entre as quale o NordCfite".,
, . ,_. à.lt- em ~ag~aB, Vl$~do .do JIlJeWlo modo E' talvez CflIIl execução que ee B.Sa., na brilhanteexpclslçâ<l 'ue,.. a nesM. parte 40 Cl~to especl a in~trlll do lelte, ~a lJCIna de grau- vem realm~nte cumprindo Que. dá lu- féz, tevt' oportunidade de apon'ar
•.ado que 8lm'll'em verd~ekQ.lXlente 08 de orlllÇl\.o do 1n'1enor daqu~le Es- gar a algumas InCOmpl't't!nSÕEs. E' as razõe~ destas deficiênca\l; e p6r
maiores problem8.' da admlnllltraçfi<;e UIdio. , cOmum ouv:lr-se a cobrança de re~' i&O, eu me rtMIlto para no fin~1 doi;
de JlC'Sfloal qualificado. Os JlIOlrf;os fina'llelamenOOS à agri- lizaÇÕCfl que t'iltão na realldade nCI- debates 1'l'..IIum» quais 18 minhas

No crédito geral 1:11\ mais facillodacle c!,Ütura ~1íJo .distrl'buldOB em Opera- ma da capacidade de u,m est.abele- pr('()Cupaçõe:l rrferente.s a esta lace
ele recrutar pe~olllno .meeado de ira- çoes c1e. custell) e em opoeraçOel; de clmcnto Que ~tà funclonando hâ da QUClltlio.
tialho. As oPCrec;ôefl alio rnallllll~le8 e meJhor~ento" vaIe dizer. em opera- 6open& qua.tro anos e que teve nlO~ .' '. . .
a demanda é m~ orgaJlizada e ere- ç!les de lDVestlm~ntDs rurais. E ê.s.se cell5idade de n~cer grande, porquc . E /li; ~g1Oas 17 cio ~Iatól'lo esta;
Uva. tipe- de.~pe:raçõe,E e de. melhOr.amen- nMoou. logo eom 9 deJJ('ndênCia.~ ope-, d€ClaradO.. .'

tq; rurals, ou .seJa, de i.1lv~8tlm-enl()S, radOl'M.
:Mas longe de constitUir uma 'eevan- semllre foi e ~m sendo mais ele- . . '. "Apliooção por atividade econOm!-
~em no momenlto. &li (jJlC!I'aç{les de 'lado do que, o pl'óPrlo f1naalc.iamento Quem Vlve no .trabalho banCirlo 00".
~dito. gEfa.l tém apresentado a 'IIIJ1- de CUsteio. bem !abe o que repre.5únta Implan·
~ d~ dar ao Banco a.! condições .' tar de uma vez s<:rVlÇ4lfi de noVi'
mfnlmllll de preparação para que êle Com êsses.. t'scla;rE(llm~n'tos, (JU~l'O unidad~s operadoras numa il'oolmen-
..va~ dia 8. dia n setor d erédlt dar U!llll. Idl!Ja soeral de que é real- sa como é oNvrde.')t~ - nOSfias
--le.lIza'Cl CAm ~ recurs~ a.dv:ln~ mente e BaJlco do N-e!l'ó-i!st.e, de como agêucj~ estãe de Pal'l1alba n. Montes
:-.......- O, V'" , . éJ" fOi prC>Jeto e oomo êle està evo- Clar01l
ido8 da apllcaçll.o dOI! fundoS. esta.m nS lulndo na fa:;e de ~xecução. •
!Ilodendo realmmte <f_nar uma par- Vou sintetizar essa linhas pn.ra Com esta exposição.. tenho descjo
Gtla. llonderâvel de recUl"SoS na forma- concluir a expo.;içãG : ouvir ~In- de ter dado algum~ mfonnaçÕcs es-
~o de n0B8o pe.llsoal técnico, nas es- dagaçôes dos J1Dobl'es Deputado:s SenCl.D.16 e.c I!Onh~Clmento da estl'U-
il;ldos e nllS pe.!lquls<"\s econômicos e· , ,.. tura do Banco, dentro exlltame,]le
estlUlloS aos PoucoS l'HIlizo.ndo efetiva- Quando se pen:sou em. ~tlLz';l'. os dos documento.l básicos que orlenlam
mente um programa de preJ)&tlU,llio c10B :recursos dn, C31xao espeela, P)'<V,lS:llo a nos.sa atuaçâ<l porquc, detil'nmcll'
mstrumentos que 'Vllo c<>mlln~.:" ns no art. 19:8, § 1. d~, Con.stltmcao te, tem01l ape~ exccutado um prc' O SR, LUC1L10 RAMOS - Den
épei'acões dG credito eS')lCciaJiznodn 2\a -; empréstl!llos. à. agrJCultl~ra e in- grama que foi traçado nos documcn- tl'O do espll'itoqúe pres1dlu a elab6-
agrlcultW:l e na Indústria da. reOTiáo d~t.rl(t do Non deste -. na.o surgiu tos básicOlJ pl'ograme. bem definlcl,' rnç,ão dêlsl.e quadro, fa"'" a ~gujn.~

. . o'· a idéia de dR.1' a~ssa utilizado o sen- , ' I 'ê'" "'" "":Acredito mesmo C1ll(o já agora, no tld de desenvolvimento proglama quc rea mente () Go~ mo pel'gunta: não enténderá a DIl'eção
110110 de lf158. a transféréJlcilt dIO 001'- 'o _. • _ lanç,>u ,e na. parte do Banco está do Banco necesS(trio est'oI'C~ r-BC pam
po Monleo Já Ile faz senti.rna agr~s- 1uJ OJ)e1'açoes também. nao eram' C<lrr~sJlOnd~nClO numa. rtalldade at~ qUe ésse jnve.~timento Beja, tanto
1I1v1dade de progrllJll1'M de C1'I!dlto e5~ -encB;radns dr, ponte de vlsta d., in-! naquelas Pl·cocuj)açõe.<; quc êle' rc- quanto pooslvel, paralelo a um In-
pec.l.a.I1zad:o. I, vestlmento na área, e tanto Is.~,o é; velava, . até n,üB cau.telas que reco- vestimenta nn agl'lcultuL'n, li fim de

• Wrdade Clue a própria enumerad\ol mendava pr.ra que o Banco não exft- que a Indlístrla ntl.o tomo o curso
vou apm.as o1tardols exemploo" dO<! atividades fin~c1á\'Cis ,e o limite: geraGse nfl6 a.tividade~ a.~Lstenclais, deSPl'OPOrCionado. ~ l1e~.ssidade5 de

'l-lt podem dM' ttstemunho seguro de opeJ'l\Çbes com rnllt'J~nos da L,l!li não se tranformasse num Inli!.l'umen- consumo da regliW, oottM.ndo o de
qe$SlI aflxma.çG.lI>, O prlme1rlo se n,' 1.004 !'e-pr<SCnt:lm 11'na n~gaça,.o, to de .parOr;'.l!R·)iEmO eleitoral. Tudo, ~equlUbJ'io na vida SOCial da mesma?
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Acredito tenha.Aoll que realmente
voltar ao Banco de Desenvolvimento
para obt-er mais recursos, porque ele
t~llI obrigação de aplicar 25% dc
seus recursos (.lII áreas subdesenvolvi
das, e é fácU ao 13rJ.nco do Nordeste
ser o. ai:ente fiuancelro daol.5a politl
ca.

Acredito que, assim, tenha escla
recido a Indagação que diz respeito
à deficiência de rccursos para. in
vestimentos.

Quant<> às aplicações - e aquies
tão neste quadro ,;. que foram obje
te de Indagaçã.o do nebre Deputado
Lllcidio· Ramos, são as segllintes: na
agl'lcuttura. 15% do total da.! apllca
ções; na indústria, 51 %; no COmér
cio. 31 %. "r.sto não 'luer dizer, entre-.
tanto, .que o Banco esteja. pela sua
Dü'ec;ão, dando p"eferência às atlvl
d~des indüStl'lais. Não é nessa preo
cupação desenvolver o NerdesLe cui
dando apenas de um setor. Estamos
c~nvellcidos de qUe o desenvolvimcn
to se deve. dar !leia. Integraç:1o de t.o
das as atividade-, - agricuitura, in
dústria .e serviç.os Por laso me:omo,
tinhamOll que procurar assistir essas
atividades,· para que o desenvolvi
mento não se dê desequitlbradameu
te; eeJa um programa Integrado d~
desenvolvimento. abrangendo a agri
cultura. a Indústria e o c\}mércICl.

'Se a agricultura fÓoSse desenvolvida
sbzinha taivez... '

O SR. LlTCtorO RAMOS - N!o
acha de.sproporC](lllada fi l)ércenta
gem .entre a indústria e a agricul
tura? O qUe impreSSIonou o repre
sentante da Câmara foi a despro
(}Orção CllU'e uma e outra e a preo
cupação de que ha.veria uma despro
porção maior.

O aR. RAUL' BARBOs..~ - Esaa
de.sprc,pol'ção re:;ulta <la nossa estl'u
tura. d~ atividades e do mecanismu
que o 39.11CO tem. à' sU9. d:sposic;l1iO e
dos processos, Par que a indústria
está beneficiado:'.? Porquc ela ~eal

mente está mais apllrelnada p'::'a Ir
buscar o crédlto cGnlplemeI.tar que 11
Bancoe.stá em c<Jndlçõe.s de of~re

cer. .Por exemplo: o crédito para
matêria [}rima. O finanelllmesto pa
ra matérias prlmM, que diz l'ellpelto
espec1fleamenteàs atividades indus
triais. está catalogado como uma Qa~

atividades especi!lca.s que podem .1IC1·
realmente atendidas dentro d(lS pra
1105 estipulado:; e com "mecanismo à
dISposição do !:lanco.

N<1agriculturll.. o nosso csfOr\l<l é
precisamente cbter 11· simpllticaçâo
dêslltl mecanismo, cl'iando tacnbtom
wnclições que permitam 'levar finall
cl9.mentos .Nmplementares. Dal o
Banco ter adotado, como antecipação
da célula ruml. um proce.....o de Slll\
plificaçãode financiamentos à agrl~

cultura através de PI'omiS50riM, sem
dtspensar <) planejamento que carM
terlza a atividade de crédito espe
ciaUzada. E' o melo têrmo que o
Banco adotou, u.tl'(J,vés do qual esp~

ra penetrar mais no setor agricola,
isto é, dar ao agriCUltor condições de
facilidade e' fin:mciamentos comple
meneares através de promissórias. em
que Sfl esmbeleça prêviamente <) es
tudo da operaçã<J.

Vou prosseguir na.! Indagações e.
afinal, V, Se.. responderá a tô:lM
elas.

Pelos pareceres cOI~nt.e8 do pro
cesso. houve Ilmortizaç,"o de 00% do
caDltal.
Ja~ me permite fazer uma .crltlca,

porque nós. PC)\' lei•. sOlnos cham3,
dos a. opinar relativamente àsat~·

vidades do .Banco. E' um assuntoja,
debatido. Perguntaria. <!nUio, o se
guinte: encontra-se o Banco com o
Investimento em benfeitOrias par"
!Suas atividades em·· j,\tiobllizaçoos d'e
capital para o seu oorvlco. já. a~n
dido so.tl.sfatoriam':!nte para o Seu
de.'lCnvoi\·hnento. futuro?

8. 830., o Sr. Presidente do Banco,
preocupou-se com as atividades df)

Banoo na órbita. de comércio; deu
nos a Impre.ssão de que eS6a questli<1
ficou colocada na linha de fT€ntf'
de suas preocupaçi'~, Eu, dem[n!ta
pe.rte. com!) membro da Com\",'at'•.

,entendo que a D[retorla do Bqnc{'O
ngiu muito bem. não só IX'la elCpo
slção' que acaba de I;<;!r feita pelo seu
President.e, como também porque 
e ai chamo a at.en<)âo· dl\ mretmi;~

do Banco )lQra êste detalhe - eSS8
orientação do Banco colheu uml1C\
to em proveito da Inst.itulcão, com'"
leIa a. cobertura doo rlelicfl.ç verlfi
Cla:do.~ no.~ ano.ç de 1954-55. a Banco.
pela AUA direção - l1ão obstanoo se;a
um Banco em verdade. de ~Cl)l1l)m\'\

social contornada pelo Podet'. Públlçl')
- não pode fup;Lr àR SUM condicõe'
de um!l cB8!l bancária que niiodeve
t.er delleit,'·. nos seus balanço.ç.. porque.
do contrário, cll.minharLa fatll.lm~nte
para a ruína,

DestA fórrna, Oól resgates elos deltcits
é:Ie 19M-55. evldentement<! por efeito
das disllOnlbllldadf.6 financeiras, de
vem-se princlpalment.e a essa atua..
eão, com o que a eoml6S1I.o dp F.CIJ
nomill. deve estar de acOrdo. O pre
julillO foi de 14 mllhôeS"' de CrLlz~'!ro~,

No exerclcio de 1956. foi ooMrto o
prejul1.o, havendo ainda 11m sUlleralJ/t
par~ dl.stribulç§,o aos aclonl~tas. Se'
gundo Informac/ie6 particulares dr,
meu dileto colega, Deputodl'l Emesto
SaboIa, o an!) de 1957 9.pretlen tou
lucro.

Nesta. altura; 1105 aconteclmentl1ç
entr,etllnto•. desejava e.~c1at·ec€r IM1:
pensaMento com rcferênl!la ao fu!)
elonamentD do Banco, e€pecinlment~

M razlles' de' um emprê~o re.lativl\
mente peouenoem atividades R"rt
cola.~ no Poll!;ono das St!ca.~ - qlle
tem conelie5es diferentes dM demai~

l'ei>;i1le6 do Pais. porllue li se torna
necessárIa correnfA> de âEtUa a,tra\'é6
de Mudes, A aplicação cI(\R financla
mento.~ em at[vidadP.fl· rurais é. a meu
ver, M9l!nclal ao movimento do Ban
l!O e deverA ser examinada com b!\.l
tantA! cuidado pela Comi.s..Ráo de Et'<j
noml~.

1)',:;r.e eu. no inicio. que. além da,;
r:'lalldftde.; de ordem econômIca, <)

n~nlYl também tem finaltdades d~

(\t'd~m 5Octal. e nll.o ouvi. senão muit'l
de l~ve. ref.erêneia,R elo 81'. 1"resid~ntr.
cio B'Ineo com l'i!r",'i!ncia à eX"~IIt;:l()
dê-o".~ 1l1'0!!;ram:l. P~r~llllto. então: o
1111~ ,'xl.çt(' ~ôbre :I rC~11p'lrf\()ãoJ d'l
hom~m do campo no N'ol'dest<:'?

O hOn1{,nl do Nordest~ é um homem
jnr"li~PI1t<-. ~nnn7. e qu'! tem condi·
C",,~Elllldqm~l1tals para I·~ncer. J)f.
vem f1 ç, ,('m dltvlc1~. :lO homem dc
No,·d~"·e o novo'lmcnto dI) AerA , dr.
Am O'\0I11s. do NOl'l" do Pall, como
de.,hmv1r1or. como C010lliz1dllr dOS';"
l',,~jiin d~mon.lt,I·fll1dlJ. rol"l ~ua .In,
t"'lIof;n".i~, ['eslstêllch f\.,lca ~ten~cl·,
dado. co."Il~ões flUe (\. íJOG.;ih\llt~m 3

venc"I·. O q t1~ ,;1'0 p:'~ci~n é ele um:'
\i'.siê.'ência ~f~tiv~. e ~s.'a a,;si.'t~nci'4
111\0 ~f)el0 S~l' rlnda 11~~ cajllta;; ~f1'

'F:t;I:~r""~ d., Nord-est-c, m~s sim nn' rn
k:'lol', naL'i I'~"iCcs dev3.Sbdll.'l p~l"l'.

ooca.s, Paro. lá () que precisalllos le
var cssa Ms.<;istênClll.. ellililla.ndo o
homem a trabalhar na te.-ra,

E' por essa razão que li. lei est~

bel·eceu que essas \'el'oas, apllcada.>
l>elo Banco du Norde;tt:, dev~nam

ser carreadas também para o desen
voivimento da agricul&ura raclOnal
naquela região. e essa a56LstênCllt (.0
poderá ser. dada pelos homens qt:e
podem ens inar •

Perguntat'ia, então, aS.' Sa.: o
B::nco tem um pro:;:rama or!p.niZ(ldo
no sentido do levar o crédito para a
recuparaç:1.O do N'ordest€ ao rcccsm
dos Estados. ao interior dos Estad",;.
capaz de fa1.er com que 06 habitan
tes compreen dam a signiflcação do
crédito. saibam aplicá·lo e pO&3arn
produzir aquilo de que naC:lsslLam
p'1.rn. a t'ecu{)lrMão do 'Nol'dest€, não
sÓ no sentldo da de!esa do solo eM
tta a er<lSll.o, mas na construç(\o ci2
açudes, pequenos ou maiores, pnl'~

atender àS condicõeB C5peclalis.simas
dessa. regíli.o do PaLs?

São ê.çtes, Sr. Presidente. os ligei·
l'as comentárIos que quero fazer, a'J
ler oote reIatórlo. Desejava, ao me.O
mo tempo, agradeeer ao i'!'esidentR
do Banco do Norde.~te a alJllllr,ã.o dis
pen.l3,da ànoS<la Comiss2.oe. cumpri
ment:!i,-Io sinceramente lJ"!10 brilhan
te trabalho que remeteu à nOSSA Co
mlss1io. c1.'ndo'n"'~ a po.ç,~;bilid"dl' d,"
uma análl~e, ao mais exata possivel.
com relaç5.0 li matéria.

O SR, DANrEL F'ARACO. Presi
dent<! - T~ma palavra o 81' .. Pre
sidente do Banco do Nordeste,

O SR. RAUL BARBOSA - Vou
asclarecereom relaç1ioà prlmelra In
ehlg:l.<)áo.

De Mõrdo com a e&trutura dOI! nos
sos recursos; realmente não. temos no
momento recursos substanelai/l p~r"

ap\!caç5.o. em Inv€M,lmcnlA~ de lonr,(l
pra1~, parque. pelo estatuto. ~ m~."S~

rios no.~s()o'; rl'el1t"lO,~ tem ~pl iC'Içãtl ~

'lrazo má.lCimo de 18 meses. Port.~nto.

n:io se pode llensa~ em Inv~tim~n,·

to~. rlUernl\ al1:l'!eI11tllra. ql!"r na in
dústria. a prato de 13' meses.

Os reCllroos destlnadOl'l .a investl
mentos.lão: CaPital e Re.çervas e
Recur506 Especiais. No momento 
no momento. não em 1956 - oca
pit:!.l, é de 100 milhões de cruzeiro,'
e I'eoorvas 97 mlih&>..3 de cruzeiros,
1'~~rVar>. até m:tiQ. porque, pelo ba
lanço. t.rimestral de junho. IIS reser
I'a.~ ui traf)~.<;.~am o ca f)i tal, em 4 anos
de lItlvidacles. somando, no momell'
to. 197 milllôes de CruteirOll.

Essa a rnas..~a de recue'solr. ainda
afetada l)P.lll3 imobilizações. Deduzl
des as imebilitações. flcam<ls rea.!
mente com 130 milhões ae cruzeirOs
para investimentos a prfU')O.

1.'550. entretlnte. nlí.o nos tem
crilLdo obstáculos, porque já con
seguimos a llrimeira grande ar
ticulaçii[) na aplica<)ão .de recur
sos na área com o Banco de De-'
setlvolvhnentcr EcOnômico, Em fins do
ano de 1957, assinamos um convênio
com o Banco de Desenvolvimento
Econômico para a,plicação de l~% de
recursos do chamado "Acõ:11:> dq
I'l'igo" no Nordeste, Mravés do Ban·
co do N'ordeste. Ii'oipor isso etue
::.nunciamcs aquele programa de In
vestiu1cUCos a prazo até 20 anes, por
que já estàl'!lmos contando com I'e
Cl1l'sOç cspocificcs !>al'a aplicação a
prazc superior ao esta tutáriO.

Afirmei no \'c1atôrio e rc.afirmo
agom: a dêm.:lnda p:!.ra ap.!eação de
!r.,!c~tlmcn~os ainda não abSurvCU a
11"55:\ cap1cidade rte atendcr. Até M
je. {j B.lnCn do Norde.lte:iáo deixou
ded.'~finir (> pedido de e'"l)l'ést:J:nc
pa"'" invcstimet1~Os p0l'Que não tir!:'s
se l'!:'curSt'S, E.,""i~ tirnllfl\'â•.; que Ll"
nh::tm~.:i ná,o foi l pois, ,cl;stáclIl..,

v6a dllll tllbis !iecUadas nas capitala
dos E8tado5. fazer credito rur.a! .ade
quado. Ma.,. para felicidade tninha li
dos meus companheiros .de Oh etol'lu.
a nossa adminiStração· está podendo
fazer u pen~tração. Estam08 real
mente abriudo as novas unidades aos
homens rurai.s, .

Agora mesmo, antes de vir prestar
Ilstc depoimento, tive o prazer de ver
IIllitaladas trés. nlOvas uindadea do
Banco em zonas.,que efetivamente vâu
.awnder , vicia rural: 'uma em 50
bral;;, em homenagem aos homcus áS
Sobral, aqucles solll'aleIllieS do Cea
I'á: a segunda em Oaranhuns, no Es
tado .de Pernamlluco: e a terceira e04
Feira. de Sant,ana, na &3.111a. Essas
dependências estão. situadas em _
nns ruraia, porqUe fazer crédlto rI!
ra! t& dll>tilncta é impossiveL

A preocupação de V, ElC.- tem to"
do cablmen to ti e.stamos S\lntlndu re
almente que é preciso penetrar COI1&
as dependencUls nas zana~ rilral,; pu·
ra fazer o crédito rural adt'qUado. ;\&
limitaçOe.s rellUlt:'lll elo aparelllamen
to técnico, da prellaração do pessoal, ..
daqueles· scrviços essencial.s j}ara ex-'
po.ndlr. Mas. sentimos que realmente
é preciso penetrar para fazer o bom ,
e adequado 'crédlto rural. A nossa"
pre<lcupaçao UM é fugir. mas 'slm
penetrar.

a Qutro ponto é o da imobilização,
Quallto l\ imobiliZação, tambémes'

tau muito. à vontade para respon_
der, p<ll'qUe as Imobillzaçõi!s não da
tam da minha inve<ltldura. Essas
imobilizações. . p()rérn, eorrespondem
às mínimas necessidades para0 fuIlo"
cionlimento do e.;tabelecintento. Bas
ta - ver. pelore1atório· de lG56. que
essas Imobilizações, em Imóveis' de
u.~o do Banco,· corrocapondlam a 31
milhões de .. cruzeiros.. Ora. se verlfl·
carmos qUe o Banco, àquele tempo,
ja tinha 25 unidades operadoras..che.
garemos Inevitàvetmente à cOnclu3âe
de que a maior pa.rte' das unida.de!
operadoras do Banco não est9,o se·
diadt3.s em pl"édio própl·io. Só em For·
talezae Recife possuimos PI'édios pró·
prios para o no:;so funcionamento,
lJltimamen~ iniclei a censtruçã.o .dt
prt:dios nu agências do :nterior. A
Imobilização fetta na atual gestão dIJ
respeito a ... A ouere par~e de imobi;
ltu.ções é em móveis e uten.sUios. e
reservas de almoxarifado, correspoon
dendo ao aumento gradual de ex·
pal1llão do Banco.

Pilrg lln ta o nobre De ;1\1 tado se
essas imobilizações já atingem ao nl'
vel de satisfaçã.o das ncc~s5id.ade50
Essas imobilizações nã.-J atendem ao
minlmo. o cai>ita.1 do g\'\nce. pela
l1<lssaestrutUl'a, visa assegur;tr essa!
tmobillzações qUe permitam o fun
ciooomento dos serviços. A prop<lY.
ção que o Banco vai-se eXlnndindo,
terá tnevitàvc)!nente que fazer imO
bilizaçóCs.

Tcmo:; também os fUnd[)R ele de
preciação dessas ilU{)bllizâções, Que
opera.m em sentido Inverso Já .em
1956 esslI8 ImObilizações estavam re
duzidas de 5 milh5ell de cruzeirüs.

Qus.nto à recup.;ração do homem e
os programas do Banco do N'o~'deste

elUrelação a uma assiseêl1l~ia àque
les homens que precisam de orienta
<)âO, de educação, com[lh'menta~ão

O aR. Lucroro RAMOS ~, A técnica da sua atividade. Q S:moo
apreciação ainda vem daquela obJur- mantém (l pl'(lgrama a que 1112 l'eEeri
gatótria ele Euclides da qunha. '!lZen- 'com a. ASSOciação Nordes"ina de Cr~
do que temos uma r:chl1 l\ustraçao .de dito e Assistência RunJ, que fa? o
litoral. Acho que ele ttn~a razll~. programa de ~xtell.são através de u,n
1:'01' i5~0, devemes superar este feno- agrônomo, de um supervisor e cie wn
meno sóciai, fazendo cem qUe a. nos- educador.
sa legislação penetre.o nosso hmtet- O Banco elo N.ordeste, ~llrn de
land, dando a. a.IsLHen.cla de ~ue oJS contr,buir com uma par~ela .sUbs
nJssas homens do mtel'lor nCce,s1tam. tancial de recursos de manutençáa

O SR. RAUL BARBOSA - ra che. da Ancar, financia todos 05 seus pro-
gar nes.çe ponto e dizer quo o Banco gramas ce crédito; tDdns nquelesIíl1:Jta18U-SO Inlcialmcnte no litoral, As agriCUltores sel~cionados pela ANCA.R,

I tili;1is foram abertas nas c_witnis dos de acõ\'do com seu pro;ra1113 de tra.
: l):st:l<iO:,. Ora, enl tUltito dltkil, a~ra- b~lho, são tinanciados ~~~o .Banco.
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Diante 'a:sto, 'C5:l:mO~ ezn !,WIl ae jBUnS aplicaçõe.s na agricultura e Il!j
um ,c1eSeUi1lprllT1ento daLeL !IS T~_ lndústl'la, Quel' dizel', os recUl'5clI; C/uI
zôcs serão Cl:amil1ad.a.l. De,ejo o,le8r.."~ IlQS têm sido .Entr~gues Illio., olll're<lj!
log,; l'ócalizal' que exis.e d'ilEC'.l·.I1l,l'l- Ielos para os fl1:anClalllentos à agr~1
menLoda Lei. cultura e à. industria, QU melhor. !"i!

nanciamentos a agrlcwltores e a. In.
dus:rj:tls~ ,

a agricultores e Industriais e~tabeleci·
d<>s na área do J"()lig;mo das,8êcas".

Vale dizer, a Lei, no seu art. 13,
ettabelece taxatJvlllllente ,que 08 re
cursosprüvcn!enies da, percentagem
- 1.0 - da receita tr!b:ltál'la desti
nada ao socorro da popuia~ãe atln·
gida pela s~ ... a 8omel1~ep(;derão se::
aplicados dentro do art, 8.°, Tem.
portanto. umR d6'tinação específica.
especial, quc é a scguinte:

.. Art. 8,0 O Bunco dJ No!'des;e .. ,"
(Lê),

O SR, DANmL FARACO, Pl'esl
dente - Antes de dar a palavra aos
Srs. Deputados que desejem fllrmu
lar perguntas, :;ostarla de ob~er um
esclarecimento.

Preocupa-me o fatel, de que a prln
clpal objeção fonnulada aqui na Co
missão de Econcmia ainda não re~e
beu, a meu ver, um tratamentoade~
quado, tanto na Inquirição. como na
resposta, Essa objeção é a seguinte:
a c.;-nstitujçâQ, nJ seu art, 198, es
tabelece: "Na execUçac do plano de
defesa contra os efeitos da denomi
nada sêca do NOI'de'te, a União des
penderá anua!mel1te com a,., obras de
serviço de assistência econômica e
ICClal quantia nunca infcrior a 3%
da ~ renda tributária".

As razões apontadas para ".sse dtf"
cuwpnn;elltopa,'~~m SltuaNe ,
t~ntoqu[mto pude perceúer pel" QIS- O SR. DAl'llEL FARACO, Pre.
GUssãoo que aqui se' t,'avuue pela ex· sldente - Permita-me wnll ',;n:errlll"lÍ
pOEiçb.o qu·1\ me foi ']){JiSlvel ouv'r. CO ção, p~ra hem oompreender li r('~

iJusore Fl'cs:d.cnted.o B:lnco .io NoJ'. posta. A Lei não se satisfaz eOl!! ~
eles.c _ na qUt;stão do' pcssoal cspe. fato de o empl'éstimo ter sido co:q~

ciaJizitdo, Não campreendo bem cano cedido ao agricultor ou ao indllstl'lnl,
em 'qua;ro anos não' tenha sllio rAí:;- porque pode-se fazer um emprlistllno

• ,. de reservas de propriedades slvel especializar pes.s0aL Tenho urna li uma firma industrial e !isse tm-
ImoblliárJas.... 10nOll e:;jlc:'lência bancál'la e 3ei b~m préstimo revestir caracterlstlcas CO~

Todo o mllntante dcs recursos, por- qUC
O

o crécjito especl:l.lizado, de moelO merciais, como aCQnteoo,por exetnpld.
tanto, que o Tesoul'Q Nacl0n:;I, obe- pardcu:ar o crédito agl'jcolae o ete- quando se desco'ntam titulas c.e uma
deoondo à ccnstltuiçiio e " eS(rt Lei, dito industrIal obedece a normas que fábrica de tecidos, EVidentemente,
depJsita no BanCll do NOr~este tem l'cquercnl conhec'mento técnJco. p:.ra êsse empréstimo não é in~U5t.nal, em~
obrlgatóriamellte uma destlnaçac es- tl'açt-lss, pal'a estIuturá·las; mas re- , bOIa seja 1~lto a uma industna; é UIX\.
peclflc~: empréstimos dent,f{) de.sE~s 'luel'"nl uma' especLalízaçâo. r.l'Uto empl'éstimo comercial. !
cond1çoes. Parece-me que, fi Lei nao menos illlpüItan~e, mult.o mais fáCil ._' . '. .
teve por, obJetlV,O flnanclsro Ncr-I da adquirir para o CUlUprim,tIlla A 'lucs',ao, a meu ver, fica ,dlllmld~
deste de um lUodc geral. Não é ê.'Jte o d~sas nOIm~, O Banco do .D('35ii. em face, do texto clarQ do art. ~,a,
objetivo da ,LeI. ° financismenl? do OI' exzmplo, com êsse exército de qUe est~beiec.e ,como devem /Ser Ie1to~
N()rdest~de um mo~o ger~J esta i~- funcionários de que dispõe, com er~a éoBes ,fm.::ulClaUlentos~ Esta!l lI~h~
cluido dentro dc fl~1ImCH,m€t110oo massa enorme de recUl'llOS que rnobi- Cjue a Lei manda s~guir. Nao.,e.tll!:'
País. Antes desta Lei já haVia o fi- Iiz;J. na Carteira de Crédito Agr;'Jol;;. mos aqui entrando nas lntençocs dO.
nanclamEnto COlllUlt: do Nordeste, e Industrial não tem encontra'Cio dl- B~eo do NOl'd€ste, DoU eS5as lntcn~
Esta Lei foi felUl. nao para aumen· ticuldade em fazer cumprir as rJis. çoes como as melhores ~ivels, q
~ar o finan~iamento comum, mas pa. posições especia~que devem ~~Ull' o BanCo tem Pl'<lcul:ado cumprir a Lei,
ra es'tabeJe~el' um tl)1() espeCIal de crédito espeCializado e que requcrelU A meu. ver, en,tre.anto, tanto quantq
financiamento, de m<:do que ? Ban· _ Estas sim _ um conhecim..nto me pcrmitem concluir as infol'lUllI)!iel
co do Nordeste. som.ente, p,Oden,a ,a,I,'U-' técnico' 'eEpeclal para serem. formUla- colh1das oU até agora aprescntadmr,
caro em operaçoes forrt da especlflc:l- das não tem cOlllleguido êsae obje~lvo" 1\
cão do c.rt. 8,·, recursos curro~ de que ' desta maneira que CIltá colocada 11
viesse a dispor, isto é, re~urs<ls que I Assim, ianÇo sôbre 11 Mesa esta Cjuestã,o pal'a m!m,
não aqueles dEpOsitados pelo Tespu- olJje,ão, e de"ejo adiantar o S~611l%l'
ro, cumprindo a com;tl~ulção e a ,e: descumprida a Lei, pareoe me O SR, RAUL BARBOSA - 11:
Lei. que o que nos deve preocupar é como precisamente de.s~ maneira que o

MA TUES remover os obstâculos que Im>Jll'iem /Banco está cumplllldo a LeI. O Ar-
O SR., SERGIO. GAL..... • eu u !lmento A Lei 'lUiS eVI. t!go 8.° da Lei estabelece: aqLl.18lçâc

Sr..Presldente conforme IlUVi. ess~s ~e~tem;n~P estabel~cer uma "'CS,'l\O e Instalaçá(j ed poços, açudes !IClui.
deposiws do Tesouro têm uma ex· no sentido de ue êsses recUol'soo 1Ôs' 5iÇão e construção de 1111018; 8<lUlEl.
glbilldade rt. curto prazo, po~s nl\o são I cio tlnad q a ésse crédi'o. que Içlio e reformas de equipamentos e
depósitos feitos pelo Teiiouropara te- sem.s os , '."" • d
reuma reversão no decorrer de um comercialmente é menos mteres';J.n~c. máquinas e i?dustrlals. prQduçâo fi
pr~o longo. Pelo que entendi,sãQ Qui/S ,a Lei, portanto, estabelecer uma 'Cnergia elétrl.ca;. serviçOll de obJ'u
depósitos de caráter pl'Ov:só:·io. que prefsao, uma preferencla ej>rlgando e sa'nes~ento, financiamento de ~a..
vá< atender' a determlnada~ finalida- ° BanCoQ, 'ou o seu a.plicador, ele fras agrlc:olas em geral, ,de preterem.
de~, certamente orçamen~áriQS,que acordo com 0'ar t .8:0. a manter. élioSes ela por mtermédlo de OOoper:l.t,ivIlEi
estariam no Orçament<> da Repúbli- recw'ros dlsponlvels ou deposltâ-los financl~m.ento dos .,produtos da reglM
ca oU noutro orçamento. eJ.I1 outr~ parte; n~ Os podendo po- até, ~ !Imite de ao lo do seu valOr co-

Parece-me, pois, que a Lei fQi mal rem.apúcar de ou,ra maneira" melcmL

elaborada, porque qUi.s destinar, para Uma VilZ que o.'> objetivos da 'Lei Ora, êsses ois tipos de ativ!uadf8
~ervlços de longo prazo, depósito" que parecem.m-e justo:>. IÓgiCQs. pois ê~ses _ flnanciamento dassafrlUl agl'ic:>laa
têm uma exigibilidade, conforme en- recursos foram cIc Orçamento ·ia Re. e instalação de poços. açudes lIQU1~
tendi, de curto prazo. pública para se destinarem a [inses· que são especificamente do art, 8.«

O SR. DANIEL FARACO. }'l'esl- pedais. que a Lei indica a nós, na da Lei foram preferencialmente in.
dente - !:ase será cel'ta1\lente um Comlssao de, Econom.la,com:;>ete se· cluldos nos recursos totais das dispo.
dos pontes que, desde já, celoeo na oundlU' a, pre.ssã.o Visada pela J.....l, nlbiHdades do Banco pelo art. ~. do.
inquü'içâo para ser esclal'ccldo pelo pressIOn~'1do aqUi 051'. preslden~e 00 estatutos. que' dlz: (U o art. iO)
Sr, Presidente do Banc'Q do Nordes- Banco ao flordesoo e QS 81'S. LJ.rõto·
te, embora me pareça que não é re~ no scnt.do .de que a Lei seja. cnm- São precisamente essas atlvld~I1f.~
exa tamente isso o ,que oco!·re. prlda, e il1clusn'e, no que de nos de· - financiamento das Bafras agric().

pender, auxihs.ndo-os a remover os las e financiamento dos produtos ta
O depósito feito pelo TeSO'l.:V no obstáculos que se anteponham rt ~sse r-egiãoO mediante, penhoOr _ que ab.~or.

Bailco do N.or~este, GumprlUà6" uma cumpI·:mento. Logo, o conhecimemo vem as maiores dispon1billdade.sllO
obrigaç&oCOll!ltltuclollal, 3· meu ver, dês.'es o)J;;lÍl-::ul{)i; parece·me 1llüda· momento. porqUe ela,s são as 'mala
é um depósito perpétuo. que se vai menta.1. adequados pela destinação da In)l I

~~~:l~~;;'bP~l~C~~~nd~ha~la~~ ~~: ,:e a {(uestão que lanço à comhiera· ~e~~i ~~':z~~~ ~stf:;~~~:~~~o~m~~
pósitAl, Na vllrdade. é um capital en- çao l do, Sr. PreSIdente do Banco do l'a, isso sf!jacriiicado pelos téc'l.r.oS.
tregue sob forma de depósito ao B-u::- NOl'ues.e. Os t·écnicos aCham que não se faz
CO do Nordeste. O SR, RAUL BARBOSA _ n,J-;.,z' dese~volviment{) sómente assim, l\;

to § 1.0 Um têrço dessa quantia. se· Volto a insistir em que, no entiln, não me tenha rcito entender lla lUI-1 precISo fazer o investlmento, toJ.Ilto
rã depcsitada em caixa, especial. des- dimento que estou dando à Lei - e nh~ eXpOsição., Realmente, parti 1>0. na a:;l'1cultura, quando na l'lld':IS\I'.a.
tinada ao socorre das poplIlaçõêil atln- que certamente será. submetido il C'1' - minha e:l>,posiçãQ, dc pressupos'" de Em 1"'" '
gielas pela calamidade, podendo C6Sa. tlca do Sr, Presidente do Banr.o 60 crl~icas correntes que se fazem 30 " ve uac:e, pel"m. o Banco vem
reserv' u pa t dela I' d . " , . ,.". ,empregando os, recUl's{)s do fundoa, o 1 r e , ser oIlp lca a a Nordeste - o Banco so pode opcrar Banco do !'Ol deste, pleclSaUlon.e I o constitucion~1 exatamente nest e-
Juro m6dico, CQnsoante aS determi- [ora do art. 8. 0, valendo~se de ;:i'cm'· que Si:) rc.fere ao seu de~envolvlml'n' raçõe de crédit ' as ""
nações legais, em empréstimos a agrJ- sos outros que não os con~tltuci.)aais, to, A.s vezes. costumo dJzer l!'t' hn s o,
cultores e in,dustriai~ e,stabelecidos na Se e-stes ,recursos,' 'p'ortanto. "ão Q 3 BanCOs do ,Nordeste:' o Ba.ll~O do O
Ar b di" SR, DANIEL FARACO, Pl'esi-ea a rangl rt pe a seca. maioria dos recutsos de qUi' ':ils;li'>e o NCrdeste do cliente, que :Itua em <letlte _ DJ r l1lC d.] seu esclarecimen_
ELe' 1 649 d 19 d j Ih' <l IBanco do Nardeõte, entb as o,l'r~s função da,~ suas neoesslda(Jl's: o Bsn' 10, e c!ngi",lc-mi.' BP~nas fi êllScs dois

19 a I... , e, . eu" ~ IcpcraçÕ€s são fOl'çosamente operaço}cs co do NQl'deste do técni(;o. sebretlldo artigos, vou formular uma pel'gunta.
e.s~:bef'O e

Cllar
o Bancoa~. N{)rdesL~, I'cslduais, As operações Cllm~.ciais do economista, que quer um Banco '.:li~ a Lei: "fillanC'amenio de safras

ec u, em seu art. 6. • serão complementares qu~ "fll'.nco de investlmenl{)S; o tel'ceiro o ver· agl'icolas, em Rernl, do prefe=êncln.
"O Tesouro Nacional deposlta- só pode fazer 11 llledic4 e:n que d~deiro Banco cio Nordeste, qUe está pelas c8op·er:ltivas" O financiamentO

rã ..... (Le). capta:' recursos ,adicionais. esiruturado de acôrdo com a Lei e os l!esED s~fra agrícola, evidentemente,
1\4ais adiante, no art, 13.° - ~ aqui Ora, :pelas cifras menc!ona.das riO estat~utos. Foi em ~UllÇâ<J des<a. Sl· nãD se faz com o dêscon1,o ele lima

estamos, entáo. em plena objeçt.G _ relatório, por esta <lU aquela l'az,ão, tuaçao gue me~elllOlel um fXlueo ':1::1 \ll·cmissória. cem o <1esconto de lima
estabelece quo "Os recUl,'Sos da CQni~!.o Banco d 'Nordeste nlio tem apll. explJ~açu<) daqu"las linh~s qUe dll.m duplicata, O fi"anciamenLo deUlnIlo
....,., I I f . ~ o I '"d 10. ' . 'd respClt.oaos Invesllmentlos. safrrt aglÍc,ln é easencialmellle um_""0 a ,a .que, se re ele. o ar. 6" c~ Q. ex~ ~lvamente de aeOl o cllm . , ' crédito esp~cbJizrelo, um Cl'éclito com
I6mente poderao Ser aplICados. em oart. 8., '. este fundo depOSitado pele Para' mostl'a.l' qUJe o Banco estil !lnaJ:elo.de determinada, Deve haver
qUalquer dos .fmanclflmentos preVIstos :r:esouro, ~aclon.al em obedlenc,:a III e~prjndo, rlgorvsamente Os disPOSi-!uma [mf1'a qUe será final,ciada em de-
tkJ art. 8,' d.sta Lei em empréstlmcs I Con,~tltUlça.o e fi Lei. I t!Vos legnls, basta ver () vulto d.~8 je!'lllj.n~das c~l1djçôes.

~sc é. Em vtl'd~de,;;nl pregra:.lll
de exto<ru>áo. que o Bal1co es,li. de"
aen'l{)lvendJ. e~,a pl'estigiandc, já
t.cnclo re.ultaQ<J.I ln::t:nilic::J~, não em
Dúrr.é!';;s. çOi'que ê;se e um progl'a
Ina edu.<:tivc, Que se julga llflaqua
l1dad'~. pc,rem custa ao Banco, só 0(1
parte de CU,télD. fi ,miibÕo. (c ctu
IIelrcs cc contribuição à ANCAR

Aléln dêssc pl'o~I<:ma de c:'~dito,

Q.ue t:!ü:'I.,dalll'•..t:i sU..Jcrw'lS.lon...Ld.J, e3tU
Dlos mici~n,io (Juti'~S proglemus ac
crec:.Ho ai'Ci,QUla(lo",. com itSsj"cénoJa
teClllCU,. bern, C~1~1{) t;.:i ...:.nlO~ ~onll2u

Ci"nanao um pl~L.am:l de oreelltu ,)
rlcntad{). Sl;o :'4\:'<.<:5, programas em
Que, a~énl de a.:.~ist':I1·..:ia &;ao (;.l'edlto,
o agrJcul.ol' teul tambÉUl :l.!s,sikncm
wcmc,\~or mei<l de agrÓTlum{)s, ve·
terinários,' enfim, daquilo que éle ca
rece p'll'a dar, es;;rutul'a organlci·snal
iL sua emprê.'Ja rural.

• . Esse é exatamente o tipo de pro
grama que e.st~lnO~ iniciando ,c<lm
pleno êxito em Camptna Gl'ande, pa.
ra valorizaçâQ cta economia leitela
daquela área; em Jacaré dos He
mens, em AlagoM, para a !ndu.~trla.

llzação do leite que se pl'oduz abun
dantemente naquela região.

Permito-me ainda lembrar que ao
Banco cabe. apellR5, um03. parcela da
quele vasto programa de desenvolvi.
memlO do Nordeste. O ~anco foi

Imagmado, criado, estru,urado CQmo
um organl.sm~ complementar de l.:Ol
outro, que o Govê,rno ia estruturu,
O organ15mQ complementar, porém,
f01 organiUldo, nM:eu, cresceu, está
realmente prosperando, e ate agora
aquele organismo pl'lnCiplu, encarre
,ado do grande planejamento, da po
1itica governamental na ál·eG. aque
le grande" Qrganismo da polltica eco
nômica, ~cbl'etudo dus inve.stimento~
públicos, qUe é o Departan.ento Na
clonal de Obras C(;ntra as Sécas, ain
ela não fOi rees:ruturadll, porque
continuam em E.'>tudo no COngresso
OI! projetes que tratam do aSliunto.
Em 1954, já se cUidava realmente de
(Jrganlzar o grande organismo das
Gêcas, dQ qual o Bance era o cQm~
plemento,



~uinfa"feirl\'16·uJARIO 00_ Ç()N9~_E~_SO_~t-CI_?_~J.6,~ (Seç~ I)' Ou~wbro de 1!):.i9 5C6f ~
. Quanto i\ lel:l'ak: "financlllmento os aSSCIJ,ljOI'e,s téCnicos do Ba d •....-- - - . e TF:=-..._ .............._._......_-~-_-..:...:-
medIante penhor mc:c<'lltil, dos "ro~ NCl'deOte de .•""-1' r".'lme t nC)e o t jPnrque entao nós estm·Iam(·,· "des- • j .dutO/j 1 re ,. é .. u, o .."" _" 1\'""' I d '" 11&0 ve o 'Clm que. o Artl"o 17.lnfl...,n

( EI g.ao, III 80% elo seu valor crédlt~ .....1. forma "e (I '. c,. ~'- .,se l p.n o um .santo Ilurll. .vestir outro",' n _'Wcomerclal" T b' ê' ,. v l~ ~ o eo! la ula IStO 11 t i 11 que. ~~ sus·tente.u,. e Volto .80 dJzer:
, . am em 55e d.,poa1tivo é, se o cl'édltoCCncedld; ~ lndtÍ.s 'l~J I' os. e~ ar amos .declarando ti falêll • .o Artigo 8." parece se.!' aCÍlpuJ.a a-

legai exige que o flo:ll,cinm<)ntO seja medJante o deSCOnto,cfp tltUlos ~~j' dC~l de tOda ~a regll\" pan alen- chav.c, de todo o sl~le:n3. E a ·in.
~r;~t~ ~edl~~te penhorh' mediante tra. de dUpl!<:atas, seja de prl)mls~ó;I'; C

ô
' a. - o que c um cuntrasenso eco· ten~ao do Al'tlg" 8. u parec~ bem 0;0:<1,.

I, o o ""m empen 1\(10 ~lIfim de Ele des"atura. "'Ot., ft ""..cocupaç';o ·d·:' n mico, ' c [acól'do com o código eivil. ' 'b ao" ~ ,.. ~ o ~a: r ar uma pressáo f(,I'~e no) senon~ re Deputado Presldente da Ccm18. O ~R. RAUL BARB::>8A. _ Mas t.1áo de qU(! rêcul'soS, que não jJc)ll
em.

.PC'rgunto, então: os fi"anCbmen!oa sao de Eco.nomia. . esta e a realldade. 11:sses rooursl)s EoC'J encnnlrados em ul<t.ra p:..rt1?n
a

:·óJ,
410 BanCO do NordeSte têm sld'J fel- :\ Co sll uI' d ti· podem nã" ~er para tai.~ atlyid·~des. perfuraç",~ e lnstalaç&.o de ·P",".o5,.
10S sempre 11êSt.;" têl'lnc., ou A~e • n: t ç..:> e. niu " pe.'llI~a, fi - d bra' d I I . v~ o ...., qualldade rla pe&l li 6 mU8. HDo l'ecursos e que ú Banco c' .~ e rr ::;açM (! aqu:s!ç~o e: pr,,~
mOntante de olWr'rtçõeS que figul'am no A COnStitul'o li OEl, n o ° neg cio. dlspoe: ~Uçã'J desUns, sejsm d~s.tlll:.utos "
bit1:1nço _ e aproveito !J, DpOI'tUnldade ç" . n o reservou ~Sges re· I~SO. -
:p~I'(l sugerir a CunvenlêncÍft de,· em cur8,'1l para· et;1préStlmosà agrlcul. (S. S~. lê o Artigo 17 da Lei .1.649)fU-uro' rAI 6 I . l' l.ura ou à IlIrllllllrla, mas a :l.'~ricul. Enta ê.s.;.e • ...1.. 1"1 d L Per[:unto: Quê pa.rte. de'.sse'. fly,an,

. " ~:rt r os esperHI izados el!. tc.res.. a indUStriais ...........' rea'I~."e·llt' n ,tl ruo ,,0 a. ei 1.649, ., ., -peclflcar ainda maIs, esclarecer' aio. 11; """"" - regu.amer.tand" o Dec.reto 33;643 - ciElmentl)s o Banco d" Norde.~te cíaríl.
<la mais a compOsição rlus dIferentes ar 'o:m. de ,Ma e&l!t legig1ação. que foi q,ue regulou. dlsl:iplln,:.u oS perful":'<;ão e Instalaçiiry doe Po';,.,5.
vel'bf1;S _, êsses cmpré~tlm~s feltns O. SR. DANIEL Fil.RACO. Prl!sl. d-epósitos da Unlâo no Banco - di? a. obras de Ir:lg:oção.. que evi1r-nte.
COllS"ltUem PUl'O e- simples. descao:;] dente _ Eu entendo o8ssUnto nã,~ 5Ó que 110 caso de calamidade O) GrJvêr. mente não. são ·obras de custo' peque~
de lliulos, como dá. l\entel1d~' o vut- em face do telCtO eOnstlttlc!ollal, mas no pode S~ClU'no prazo de 15 dias n,h à aqwslção e eons:rução. de sl~
to que nO balanço Apl'esenta a rubrica em face do texto COIlSt'lUclon?.1 l'cgU. pelo me1":os _em duss prestações. até los. à pl"oduçtio de ene~la· eh"l'ka?
,,!tu!os ~COntados? lado pela Lei !lo importanem daquela reserva. Qual Parece.me que há uma dlst(':r~:1" na..

Volto a repetir. Dl'. Raul Barbosa Nil.o me pareCof>l1ueo fato de .uma a I'€serva? E' essa que o pará~l'af" apllcações uma distor"ão c1lle c',n~
Ilue o nOSSo objetivo nâ» é examinar d<'t-er?1lnada. apllcnção ser Ma em 2. a d,., Artigo 2. o do Decret(, 33,643 traria li expressa determinação ela.
118 Intenções do BancO, pois nil.ote- 51 .seJa mOtIVo sufIciente para que a estabelece: lei.
mos competênCia pUa lUa. Queremos 1:~ ~~la c~r~ro.bee~;:l<1rna. O OjjClflVo da (Lê) "PIU'a..08 flns do artigo O SR. RAUL BARBOSA ..,.. V"I.

olh
ar " que.t.~ como· AIA Se apre. _. ~ ~~ as~a <le undOs. 1 d . t""d d I'" ",", ~.. que lla'o enCO tra a I' , ' .• a Lei 11.·.. 1.00.4. de 24 de .... o a respon 81' WI ndagações, p3.

~.e.. lla objetlvElmente..Quer'emos c"o"e.. 11 p l~aç,,·() comum d b l'ece que art d".. para que AS.slm pr~o'l- do 11' ezem. 1'0 de 1949, co'm • reda. na p e .'JIl depósitr.s j.\
1'(1,1' com o BanCO do Nvl'dcSle. ,~"" !!n::l .. o ap • â ,. flc uI! tcação comum. parll qu-. assim preso ç o alterada pelo art. 23 da Lei d ry Qe aro " B S ema de exlgibllid!l.

V. S." menlllcl1DU qU~ elCiBtetlm slonado. () apl1cad'Or dêJS,s fUndes ou n. o 1. 6·19•. de 19 de JUlho dll e: uer dizer, o dep6~lto não é:
B~I1Co do Nordeste pata o cliente. O d.estlne i'l.quelas OUtras flllalida<lcs men- 195~, sào consIdllrados sem ap1l. ~rpém'; -quer dizer, o Oovêrno po~
cllellte den~Ja um Banco r1~ NOl'dell- clonadas em primeIro lttgnr na ell caça0 . 08 dep6sit,.,s empre~ados ,Ile saca!. Eu como admlnlstr.ador de
:te para êle. Se o. Lei o so~rrt', tan. como COnlltruçã.() de pequenOli aç.udes' p.elo Banco do Nordest,e do Bra- um. Ban(,o. que recebe;u a d.'llumel'.
t(' melhor: mllJ! se nlLo " socorre /lIa perruraçãll de poÇos, .etc. O BanC~ 811 SoclIJdade AnÔnJma, a curto ,taçao lega.l e-statutá1'la pronta. só
quer o Bn"cO dentro dM !U3S néee$. não esto.1)1'la prêoo. pa>:"a O! ~ina~C!a. prazo; nostêrmos dêste artllro." "em que cumpri-la. EntEi

o
' eu reel.

si<lades. das suas COnVl'niênlllas l~gi. l1!entOB que f~zesse com essa de~iina. '" 1 "tente se eSt1VIls,se na pre.sldêl1c1a d()
t1l11A8, é. ~Iato, Desejaríamos colnbo. ç&o, à questao doa prazo. O n(;bt·c ..ua s sil.o ê&es. depó.sitos?Sâry Banco e o Govêrno qulsi?s.s~ ro"a~~81' cl'lm V. S."s .. lnCltlslve. .reforça". DepUtado Sérgio Ma!lalhães nguda. ê~~es:Pe.ra cs flus dry Arilgo 17 da ê~se.<l depósitoS eu moStruia: que- ;,
üo a. l'PMlIênciaquE' V. S." € os Olre. mente' percebeu que, se o BancO ~s' Lei 1.649, de 19 de. jUlho de 1942, oS saque dêsse.~ depósitos era um ver.
tol'~S .clllBanco devem opor i\, pr~Clll'a t1veliSe prêso a Ulna questlio de devol. clepósltos do Tesouro Nacl,.,nnl li. que dadeiro. fechamento do Banc". \hs
tle fhanc!:lm

e
nt08. f~.t'fI. d~.lI e.'il(rltas VeJ.· o depóslto nUm pl'azo CUl'tO, eBtA' s~ refere A1'tlp:o 7 di mesmo. lei. se. a realldade, a. estrutura e.'iltâ t:r'~dlJ,

l1~rmas da lei, e eMas normas fornm ria. êle ent:ío diante de um texto le. ~a~ l1uma percentagem minima de ~o Banco - é a fun~ão·des.sat!lClg!b!.
fdtns nara bel1eflclu o Nor<1eBte etn. galque nil.() poderia.. materialmente "0," apllcad0s ao prazl'). máxImo de Made mal.<; pronta oU mais· rc'n",n.
!.lol'n trlvez desaten:lelldo num ou' 110U. te cumprir, Acon~e. porém. que se 90 dias, até que o volume deAss apl!- Porque há um sentimento .humano
11'.) ca.c;o Mrtlcular, A.II Conveniências tra.ta. de umdep6sito sem prazo. de cacécs de 'PI'~nta lIouldez IItln,l8. Im. na. apllcação. da reserva con."tltucio.
e eIS InteressCl! de delermlnadas peso um depósito perpétuo. queo Ban~O])O- p,.,rtê.llc!a c,.,rrespondente a 1% da nal ,- que é atender prontaml'nt

é
I)

seaS. de determinados nord~tin~. de aplicar nassas primeiras destina. re~·!ta trlbutâria da União. li homem do Nol'dest~ na calam!dade
O SR. R."UL BARBOSA _ Tnl. cães pelo fato de virem em prImeiro Quer dizer: F.oltá. aaUlnmeonnls. para. que níio haja delolll;ll8, III està

ve~ ",~s!tindagaçãoresulte de um quilo. lugar, e que, pelo enten~Hmento da mo criado Data n1i1'l imablllzor êSSllS argumento é maior do quo qualquel.'l
dl'O aue está 110 relat6rlo e qua apl'e. Lei, paree.me serem tamWm aa 1Il1l:lS rOOtlrSr,S aue (\ Gr,vêmo pode vir a vutro Para. o homem Dordestlno. 50
~enta um VOllúnB realmente gl'llonde de ~oços, etc. O Bancn nlio esbaria pl'ê- 'lrcri8ar Dara atingir à calamidade o Govêrno Quiser saca.r do Bnnr.d
títulos deseontadOll. E' o qua<1ro COnS. !lO, para OS flnanclamentoa que fiUa.;e dll N~rdeste. para atender a \lma calamidade cri.
lit,'18 da página 89, Mas ê.'l6es alo com ~a destino.çã.o, à questão deIf.a.· EmA" v€m pe nt· O G li ml!.tlca. nln há nordestino quec"m~
1'''''6elos Il.cumullldO! 110 exel'ciclo e f\ O nobre Deputado SéllgloMaga- n" vai Cobrir aum r::nt a' e desco~~; p~endaum:a demora e nem há nrJ1'.
(~,.~: pol' Isso me8lno..apresent

am
êBlle •h..es agudamente peroebeu que. se o "utro? l'IMlmente Isto c'é um nieca.. destino que compreenda que. Bc de•.

T' Lr a1to.J)OIs slo tlpCS de, t1(!ll;ÓcloB BanO<l estivesse prêllO 9. uma t1uestlio nlsm~ llr'I".~sf5glm pnra. i establll. Vi esperal' por qualquer procellSo pqra.
qu~ se l'epetem pela SUo na.tureZl1o. tI> leRal que nll.o poderia mat.m·lalmen- c!'de d Bane o deIxar de atender ao sa~ue que visa.

de devolvl!1' o depóSIto num prazo cur-" o ~. eSlla finalidade premente. Imediata.
tO SR, DAN~ FARACO. PJ·esl· to. estaria ête então diante de um txe- O SR. PR?.sIDENTE DANIElL deatend~r ao flagelado.

<elite _ V.~" Dr. Raul B~rb08a. importantes. ll'AR:\CO - NA" foi crIado por uma
cncontrará rAzao p!tra n minha. per.. Ilei. mllll por 'Uin decreto. Eu faço votos para que isSo nunm(
r.'Unla tlO balnnço de 31 l1e dezembro O SR. RAUL BA.'~BOSA _ Vou I aconteca, porque a ffagUidnde da eS-
otlF.! 1956, em que num total. de empré~. começar eaclnrecenrlo a quelltâode ~e- O SR. RAUL BARBOSA - Por trutura do Banco resicle ai - a. maior
(1mNI de 1 bilhll.o e 300. nlllh/les de pósltOl do TE'aouro em relação b. sua· lei - Artigo 1'7 da Lei. soma desses l'eCUl'SO/l é ~S5a.. prove-
ct'lIr.e\~e5..a rubrica "Titules Dw~n. exlglbllldade. Há um ligeiro equivoco O SR, PRESIDI!:NTE DAN'IELFA- 11léncla.
ta?o.~ entra com 992 milhões de cru. em· ~ pensar que êssCil dep6s:ttos slio RACO -Não. Diz A,rtl"o 17' O SR. PRESIDENTE D.'''TI''''
21et"os. Tgt:o ê um bllhll.o de bllhAo perpétU08. ii:le! podem ter 11ln:l exl. o • .U,.....
8 300 milhÕ"..s 'de cruzeiros: corres})On. gibllldade. Em rlgor êsses recursos são (L!)·O poderExecut)voll.O FARACO -' Mas ê uma.fl'agllldalie
de ti titulaS deSCOntados. CUIltR-me reserva.'! p:l1'a. atender a calamidades, adl')lar as providências autoriza. entlio lll"lada pelo decreto. Há a1 uma.
crer te Ilha h9.vido no caso flllancl:i. para socorrer .numo. eln~rgêl1cla.. quan. das no Par(\gl'ato 3,' ,.," sugestão. no sentido de que esSE! de-
ine"lo ele safrl\S agrlcolas. do as sêcns .oec·rrerem, A constItui. O aR RAUL BAR1!OSA E' In creto seja. modlflcado._

O S
'" ERNES QAo pel'lnltlu, para que ê.sBes depôsl. . d' t - • O aR RAUL BARBOSA De

1 P
·"', I 'TO SABOIA - S.e. t~ nll.o ficauem Inatlv~, na. C<lllta. ~;,rpvra o 80 capla!.··· . - pu-

n lor res dCt,te permita-me uma. i dor! d T êl tA. lado Daniel Fal'aco, a constituição é
1f'l'lll'etae!io "'uera AO 1" e V li' a o esour&, que ea IJQsem mo· O SR. PRESIDENTE OANI.ElL que é a let 11'.aior, Os. rccursos do art
."... lê I' . "" ""c ar oor li nstla bUizados na região através de em- ..........r,;CP. nC (I, _ que não oollhece O Nl>r. nrésttmos . E tllo O que dIz a regu, FAltA.-,", - Portanto, apenas ai. go 19B, que é o IU'tigo dia Constitui·
rl S!C _ que a promlssól'la ê ° titUlo lamêntacÂo (l@SIle de 6slto no Bancn Portanto "O poder . ExecutIvo na cão. têm uma destlnn,:ã.o e,speciflca
oue ,. " liSo oonsagrou, ]1ols sl1!lstltUl do NorM.!te? No cns~de llalantidade oportunIdade em que baIxar oS atos é atender à. população flagelada no
10':" ato. substitui dupl!cata, !IubStltul na regUlo. onder! o Gcvêruo dar !l!) neees~árlOl! !lo rea,wtllmento perfiS. caso de calamldElde.
eI.1\. de clllnltlo. S6 se compreende BAnO<> do NOldest'" O avl!o révio de dlco do capital socIal dever" , .. ""E A n é" e é]" .~ Pt~~~~~órla. e com e1a l!e faz lodo l!1dlEls p '''flJ~ mOno" pm d~n. preso ao regul'9mentar as operaç/les d~ empr~~t~~a~~. (~l:J'cti~~fj~:

m<!nto das sal.ral agrícolas. tOl)Ões me..,~al~, até a Im)}OrtAnc111 que Ba~co - Ab. doU razlLo a V.EIr. épocas de bonança. Então essa ~x·
O SR. DANIEL FARACO, Presl. o BanCo tiver d~ aplicar em curi'O nescc .aspecto - levari em cnnta 11 'lleçlio ni.\o poàe ser trll115formadaenl

,lente _ ApellA.II nâosubl;tltui '00 Lei j)l'azo, 11. ,rque, pela Lei 11.0 1.949, necp.~sldade de um nivtl mínImo de li. feita pa.ra. atender a estl·utura. dlllti.. 1.649.". art. 17... quldez, a fim de retol't\ar a rell!l'1la IUl8lsténCiIlo ao NOl'deste. ~\ destinação

O S

... . O SR D liquIda constHulda para soel>!'!'o .. dOI recurSOs li especificamente pal'llo
i <1 .... ERNESTO SABOtA _ Bl\ de te . QAeNIEL. FARIAco,presl- pQpulações at!ngidaa pela.s. secas." atender 60 homem n.ordestlno àca.·

'1 11 a. o. ugumentar o seguinte' a lia. li - U ro aprove tar a opor· l--'c1ade" xee""- ... . ~ ,
fra :lg].'ICOIII. do Nordpstc '.IU Um 01 tUnidllde para fazc! uma BUgeStlto 110 Bem,trata-se .de uma norma gtra1...... ,lo e ".... '" que .. ., etn·
r.lo IUUlto Cl11'to il c' B1t1~~ fie • Sentido ll~ que o rtlatórlo do Bànco que n!io pode ser interpretada 4(1 ·prASO dessas resel'vas em emprésti..
('n",'mes ctl.!lpon1blltell\cle< lend: eg: especlfioue futuramente o mOnli'l.,te llJ'reple da.s taxatlvl1I determinaçGes moa llo tagrlcu1~oresb e Induatl·la.1s, pilo..
flDlkó,.lllll. polll.o et1nM'lfo deposItado dllll IlpllcD(!ries. de acõrdo com cada do ArtIgo 8.°, Trata.se de um Da,n- r~:n~ ~tên&1 onan~a.micriar ccn"
"<\ B9.l1cO tem que render furos. OI'. uma dllll letras do lU't. 8.•, porque co cuja l1quldez tem que ser mantl- . e c a ceon.. ca e pre
"'I(! é I;lma riqueza para o' Nord~ e 1111.0 sabemos, por exemplO, quantO ml, lUas um Banco cuja llqUidelll 6 parar o ?,orde.ltlno para se deíend!ll'l
<:~l'!a,.lnoluslve.um cl'lnle delxal' ~ foi aplicado na con8truçl\<) de peque. perfeitamente mal'ltidllo se AlIe Ban· melhor !tllo calamidade,
dtnhélro 1.1arado e depositado no Ban. 1101 acudes, na pel'furllÇio de poços Co eS1l1 em Condlç668 de pilar QS dto O SR, p~mENT1i: D_\NIElI
...., do BrasU. :I1;le deve Voltal' ~ cir. e ~brlfl. di! irrlllRÇlLoo, eto. QuantO, p,.,slt~l1tes outroB que nio o Gotêmo. PARACO - V. -Exilo. vejll.: N6sesta...
c1l1açao. . plIr",m, ,~ posslbllldade de, em cas" de etl'tlvnmente, porque aos depoSltan• moa em um debate lIIIslm tlLo sériet:

O SR. MUI. BARBOSA _ A I • call1.mtdr.(1e na regllio. o GOVél'110 re· teR outros que nAo o Govêrno nl\o t40 4rldo e talVel! nJo flque mal a.qtJ
c1ag-aqllo envolve exatamellte lIm~ tIrar fUndOfl do '8allOO parA. 1\tellder sellnde resp"nder que n!lp hA slLldo uma. pequena história Eu me lembro
queat!lo muitO debatida, mesmo e tr ~i :1'1~elndos. I!to me llal"'e& s..m; em caixa. Ma.~ ao Govêrno pode..se da histórl!l. do cldadAO que tlnba·um

, n e. ~1,1.'.O. 'Jlerrrltfln~..nle r,sP[,nrl~r assim,· Eu depósito 11t1m banr.o e que era aml!CJ



:;: l~:~ ;' 'I' ":~1~!1'~ ': i1.\11 }'~\I,'.:- ·i.:~~t,:' ;:::~~.~ t ';i::'~ '''':'~:';'; :,::-~:,~.,~;, '~~I'\:~'~<;!;I," ">d;~:::: :~:ATf~Fj ~·':;·f~?~~~:;;·,~~f:'~'( ":;.:.\ :;;i~!~+~!:?:{;i>,\,:,;,·:,tZ:;:~.:::~~:~,:;':'i: ·>'.:r'~,'

'i~.i.:: ,i ·····:.~;··'··~:~:!t;,;:ê·,?'i/::;::I.i ;"·:,.i'i:i:;",J~;:';';,t:??:\t.:)(,,;:..,.. ' , i'.' '.".. .......• .. ".. . '..'

~[~;it:ti)8~~~Eii(tà.t~i~~~::: ' . .. .·:[)t.~FH8P~:3~CR~~2lMj~O~.~.~!~eçiO.n a~brO de~5&

!~~;~~:-;~~~ .áO"lliI~êci;~' 'SutCiu uma lI&!aten\Íld'à';aieí. elíf~l;, ·l1ii.o.q~18 I MaIs ao lllllciplinar elIsa asslstêJ,1cla 'der àlI pl'loridades que se estabele.-
'" .. ." ba,tI c'da.r' aper.ul·~ :Blwc:cl a mais tlO ._ Jei llãv atendeR 11 re.alldllde: Ll- cem _em .função dOs -estatutos e em
;'l.: ....~huuve \I8lá " cea'T

1
<'.1l., no - lilDl'lI~8.~,equÍll :llim cri!lrun~ ·.:Banco. mirou a 10% das d.&pesas queccu- 1unçao da demanda.

ti,f;i·:"êfÍ. E ésle 'artiillocbegoÍl aoS;.'·IóllLe cl,o Nol'r.tes\.C.pam llrend.er 'prlOrit1l.da- besSSIIl ll.O 'romad(lr do.açude quanto E agora vou dlU'. a idéia ela evolu
:O:'j,·tc>QisSe. Illais '<lU 'QlIln06 'I\lIll.l\L·E·Pa.~ ..~n'e·· &li n~es:sid.·ades pl'lorltll..'riu .üO :$ parte Qtie lhe cabe na construção. "" h das tmera"ões especializadas co-'i'C,. .•.' .: . vote Iise' de UanqutZll. u·.... ....... .~ ".
~;:~,. Irll1Jl . .....,\.0 d' tanto· no deU ""C?l'deste.. .'. or~ a ~mnde' dl1lculdade dos El"U- mo ,elas e:;tii,.o l·calmente. aumentando

·1I1101J~ilt1e.._1 : . tá' . ·cond)· O SR •. RAUL BAR130SA ~Essas '"00 l> ão reside reci~a.- de exerciCIO pan e,:erCIClO em Iun-.:p ····/:IÍLi,C6. VOCél1lC cllgn •.. es . eIl10cê .i>:!ã. ncC'.;~;;ld:ldcs ~ c~nf1gu_nml. na ti;-, des, e,mc IJÇtr ç '. . Pt
k

'.' ção da .pemtra;;.ão e do apurclha-
'ções di! Jl1lCa,l"/ l'or(}lle. se ,\' - ." r~' m::nda c1ocredit<J. Ellt&o 11 d31h:lnc,a I~len": noa o 011. na ClreUDS ..nCI" mento: . . . ,
.~ c,ntllÇões de pag:r. ~tn~t>em 'l1ectédito tulmente e o Que eS',;R Iue o h'Jlncm qU1! tem o açude'nM '. . . . . .'
ej'(1 'I'f,lrar, mas .se v r.e . 'ência' -at-I10ida A del11tlnda .é fUMão·deSlu ,ter os recu,sos· pal·a· .iniCiá-lo, c. o Eu tenho .aquI a pa.rtç ele !ln:m~:a
t:enC:'ç,.<:, t:!cpacnr. tenha ~~ÓsitlJ'-: ne~cssid~ele. Ipagamento dosprêni1os ser "a pos- mentos agncoJas. atraves do credito
V!,1:'é tcrá que me p:lgllr {) • '. . '" PRES1D""N'rE D_""T.IEL"tenori·., Emão o homilm. pl'eclsn tel' especializado: Enquanto qU1! COl 1954,
V,~:'()S'. .' , de'- O S.~.. 7 '. '" . ~':,;) flll:ncl~mmto pnl'll aoteclpJ.l' {) -::mo da ext~tência db 3anco - fo-

i:ar'cC que o aovcl·nO. Jldo seu • IF.ARA(;,'U - l.'Úl.S ll<sse ,caso o Ban ..o rr.. ,.' d te . financiamen- raro feitos 59 contratos no valor de
'ere.ü 'crjOU tl.'1'3 situ~çãoS<;ll:eIh"~,c~ do Korneste e ap~as ma.J.s ulIl oan- i}o'''l~aU~~~ple~ar ~ ~rte da cous- 3 milhões, 345 mil cl·uzciros. já .em
•pnniL!C não há P05S:bl:ldd:"clenO(\"~T~J~d'~~"I-OOn.o Nordcs.,;e~ . . ._ tl'u"a-o quo Ih'e ca.be•.Se nii,.o der '0,'0 1955 foram feitos 2.263 contrntoS no

. C-'h""IC,'l" "'~ c.. a SR RAUL B:\RBOS:1 Nao ' •. . vulor de 85 milhões 854 mil cruzeil'oS,
·.elo ~urr.f.llmo ..~..... 'd'á o.,!,er<'c~ltl. ',. '. '. . -N" ·d.: l100-mem. Que.tenl um açude em'coope- cem 19564.400 c.o,itratos no valor dete, Pl'CCiSi:mcnttlqtlPn "ó" - > se- 06 p!'oc{)StiOS que o Banco. ao or es- ra - 'um adJant3mellto Inicial que'
·a.,ui·osPl'OJ2toS"de lllor:>, .la t '1'- Lee.>.::' ~clot:l:1,:.1o.. us lEocn;c;;:; qU(J cs- • ÇIW d :. '. I 4't i 1 171 milhões. 959 mil cl1.1zeiros. eem
'nle;l~:lnte~. precís:Jll.€l1t-e nessa, ,opo, ai Li!. ·usam.o. a pr;;'Par:l~ão da illBntall- e:e, p~ssa a qUI::lI Os .e e.m.n.os ll- nJlhôf'-s, 203 mil cruzeiros e em 1958
.tl:nidzclf 'ir O GO'l'ê.rl1(l.-aum

c.l ,ar o .dadc· ·nOrdest.üla P~l'a. o 5<:'U própnó ~;a;.s a con.struçao e .faz~r a constru- 1957 3.778 contratos 110 valor d€ 168
IIflJção do afllto. 'ad~l,mmando :s 1."'telll'0t\'lmeJ1LD, ,s",o . tare:/.as, Devu- çao a~ ponto.de :ecebel as parceJa.s (Quer dizer: nestes meses de 1%8) 'já

'E"nco tio Nordest€ que chame tod ~ ;,8C:O Daniel Facaé:<l, que estão aCllna. de pl·.emlOs .nao esta.mos fmallcia~o fizemos1.8H4 contmtos no vaior \ie
()S emprbtimo6. que )'êr.olhat~~os. ~s G?s Opçl'l\çoes do Banco do l'iol·.àeste.a~udc.s em cooper3çao. Porque l.Sto 104 IrJll1iie5. 958 mil cl"tlZ.eiroo.

· f\mpréotünos pr.1·'" aWnds·~ lal~ ,Z ";~ãú I ,",o tal'"fos que 11C~3 são ccm.Lt?-~ a na'o e ~ realldade.-:- .porqUC o no-. Quer dizeJ.·: Através da c:l.Í:teil':l Iis-
·.1ll'O.'P.l'íosCi.ue df.\~~:n. yag.a~ ~.~'. 5·. . . c:ua!Y.ut'1' eS~a;J~.le.. C1meOi<l. ba.IlCt'\rlo, e m.em n.<10. tem 1'llS.:."yas para acudu ~cializada o Banco já emprestou a
no O~.I'{J então os m~s J){.;c.s.',l.cados cJue ir.zem p"'.-te ouostan~ialmente da B.s' des]Jesas prellmlnlll·e.se e.s6CU- agricultw'E, 034 milhões. 919 mjl c.rn-

·.(Wro'.). .' . ]JJlitlca do estilb~lecüncnto. O ~.ta- Cla.J.ô. Dai os programas de constru- zeiros.
' e a êsses es~larccimentsa belçc,mell'o precisa l'"almente criaI' çã<J de açud.;JS eatar~m tão atra.sa- O R ÉRNESTO SADóIA . De

,.~.e·lo Il1cno-;,ó' c..~am;:;a .esta aJ- as condiçõões l1a' Ílreapara que ela- d<ls netsa llal't'e. Os açudessüooon- S. ' . .'. - .
'~'I:le~ queosso~ d"'b~te< . ·se descnvolvac tlS,"l1do êsses' recursos scgu.:dos e o utrÍlSO nf.o resulta. do 195i para cá.
· 1'Il os. n ~ . .-. :.. _ Então . lli1raQue sejim criados cen1;l'9S cJeOrgan.i5mo -oficial, não; os Qrganis- O SR. RAUL :BARBOSA _ Sim..

O SR. RAULBARBOS.\ 'ai' d~ desenv·clnmen~o,.centros_de tortl\IC- mas -of!clais estudam. decld1!m,oon- ... aLravés de 12.20Lconttatos. Mas.
C1u"mQ à parte da enum r ç"o er .~ll1lenLo·ecol1oIrl1Co. EntaO, na 'prr- tratam. e 'a' eXilc~ão é .que é moro- não .fica. ma J}arte' da assistência à.

.J..rLlg-o ~.u da Lei 1. U49,.e ~~~~so'~ão n~~1'a fase é~se trubalho é quase Hl· sapor' '. e.'iSa dificuldade. Então es.sa a,gl'ÍcUltUl'a. porque .nós também faze-. '.
t:Ul Dlenlie Que e

ss
:
o

' emau: 'i:ao Ê o, .VlS!veJ, porque ~ ·um v~rdad"lro tra- disposição criou um entrave qUe só mos em.pl'ésti.mos atr~y.és dc ~opera,.
t: taxativa. '":" e ex.empllf1e~t: . "'.'iSa oalho de €.clucaçu.o, de lcv.:l.r o J:'onl~m pode' ser removido com' li existência tivas. Então OS íwa.nclllJIleutos ~ coo.,
'pl'ÓPl'lO GOv>cl'Ilo. qll:'lndo a o ,ou". - da a .SliJJ:e;,. usar bem o. credito. Ne~s:I I de Tecu~sos outro' _ e êssessão o perat-iYlloS vão aumentando também anO
dUTLer2.réoo._ que e ~ mi>5I:''' c:..ua',eprJm~lfa !ose essa Clcmanda. a diõ-j ," S ...; ara financiar a. a1l<J. No pl'imeiro ano (}5 financia
Lei 1. CC'!, l€Z eS53 _~cs~al\ a ,'€•.prds.~ manca €:XlStente é aqUela pela fOrma. CUP.tal,: ~ser.v:to a ~arte do prê- mentos feitos através de coopel'au
Quel' dl~'i1': Que r.ll.o. nell,a\ a ~ poti> usual na região. .Financ:ia:mell.to das como " lar ame

o
1 :;. ão va.s, .. Em .1954. 328 contratos no va

'fecl111da-pa;a outro tipO d-c op.raço,s, ·safras - como soe pl'DCeSSa na regIão'! mlo,bBBe,o nde~sa ult.ma dlsposlç . 101' de 6lllilllões. 259 milcl.'tlze;ro~; em
PI'CClsomente par~d~Íl':a;: ~os.d~· Então vamos dj~er coio ~a .tcsteml.J' Ó SR. PRESIDENTE DANLEL 19~5. _2.654 conu",i.os no valor de. 27
cumelllCS exeelltl'i~S legUlarncnta.ao ~ !lhes, dos ,nOrdeôtíllo.s que estao aCJl~I:' lI'AR.!"CO _ EU deduzo da1 en1áo Que mlll:loes•. 6S5 mIl cl'uzeir!!s; _em 1956.
res. aos e"tatutos, ~S ,normas. de ,?pe 1 Os tmancmmentos Cl:I safra na regJao o 'Banco do Nordeste não -encontra 2.509 no ya!Ol' ele 32 milhoes c 700
rações, aquela fJexlbllJdad~ 'Eis~"1as! 'Se ~~em pode 'ser p0r um pr()c~sso campo para 'fazer 'IJ,S a.plicaÇÕesde mil Cl'llzeiros; em 1957'2.819. cOlltra
ao uso dos l'ecurs·ns . P?·ra que e.eempmcomas é o único existente na· .. l'tra, "a" à(l artigoS. tos no valor de 62 milhões e 200 mil

'não l1cassemOCloaos, llorque d~' oelo: região. atl'a\'ér, de 'deseontos de titu-I ~co:t:do oom a. e . .... ','1 crUl!:elros; e em 1955ces.ses dlldcs são
!idade quis tirá-los, para que .eles li-I los,. os odiantanlentos feitos às err.- M3S eu i)ergunto:E as sete outl'as "'até 'nlorll de 1958. oS prim€lroS.· e o

'caSS'€xnocio~os bastava que. fIcassem pl'êsas Que' Je'l'am aos' se'us freguéses' letras que .se 'seguem a essa Ictm"s!', se~Undo.de .cooperativa•. até maiO).
escrituralmentç na. C~ntadCrla do Te•.!..aincta.. a .. a.ssi~tência f.inanccira para que nã.O têm :l. mesma lim.i.t.ação. que enl 1958 .i.á ' tínhamos feito 968 .ecnlr::
:;ouro~ a Govel'1'o qUlS.Ja.r ~ma de.s_ que a. produ~ao J~Ossa :estl\b<:leCer-s~. não encontl'á.m, portanto. aplicação? tos n.0 valor de 41rru1hões e 7~0 mJ.1.

· t~naç.ao .dmânllca aos l'eClIr.~~. E~o' A rede de e,.,aoeleclluentos partl- 'V. .Ex." \'ai méperdoar -estou cruze,ros. f5~0 já o-pe:al'.Ó€S r~?llzadas,
taoeleacelwu a enumeraç:i~ I c~ cu~ar~s que a~'em como ve:'dadcil'as cumpl':ndo o meu dever aqui... Pol·.que {)retUto COopC1·atlVc. nÓS já 1I1t-
Lei 1. 004, mas esclarecendo p.ee sa agencias dJsoancos na. d!st!'llJuiçã<J. . '. . toX1ZanloS êste ano contratos no \'alor

· znent>c que eia' não era ta':at,va
. que do cré:lib aos agricu1:ol'es para M' O SR. RAUL BARBOSA - E eu de mai.s de 100 milhões d~ cruzeiros.

ela não fechava as porta.~ ~a pecuJjll' segUl'ar a .Pl'odução: ó meu. Bem. O total elos contratos all'"vés
ridades,às outras' opera~ves ela re- .'. . . -de cooperativas são lQ milhões 276'
glão. QUP.Jldo; por eXÕI1J1l20, a lei enu-. Pode em .I'e.spc.sta dlzer-s~ Ce eu O SR. PRESIDENTE. DANIEL (?D. no valor de 1~0 milhões. 254 mil
mera financimnento da. açuà.agem. acho que l'ea.'.meme ISSO precisa ·ser FARACO - '" o meu dever. de crll2eirOs, Isso v.ale dize.r: a Bancl)
Mas quO,ndo essa lei àlscip;inou. 'a~ modli~c"'do) ; "Isso é um prOCesso Deputado. de faZCl' o que ~ssa -.e do NOl'desto já fêz nesses 4 mlos .22
xativamente o mOCio de finallCial' a reallnente. empirito de financiar". V. Ex." ae.s bcom que constrangI- mil..180 contratos Do valor de 704 ml
acuda~n. toi de uma infelicidade Mas c o único. processo' realmente menta eu o faço' deforma quepn- lhões. 873 mil cl'l1Zeh'OS a agricu1to
que lmp<;diu os finanei~.mentos. Por el:~'tellte, de penetração, pan asse- rece opo,içfio ao mu v.eUlo. ~ bom l·CS. l.sso é o valor cumulativo, porque
quê? POl'que diz "até 70~;' da despe.sa gur::il' as safras agrícolas daqueles ami~o _ mss -o meu dever é qUe me os vaJore~ aprol~r~ados no bala,,~o são
que couber aotOlnador d<l empresj;l- produtes qUe . são Os ess,nciais :i. vi- manda p.ressiol'lal' o Banco do No:'- saldes. sao P<lSlçoes naquele dm, no
mo para a construçãe do 'I\çude Em da nordestina como o :llgodã:o. soe dcste' pU:'a que êle cnmprá o que? odL do fechamento do balanco.
eooper2Cão". brétuc<o, aC~:'a as o:e.,g:l.c.sas,etc. A lei...,. porqu1! a lei Inclusive obc- . O SR. JAl\'DUí CA.."1.NEIRO _ Vas-

O SR. PR.ESIDENTE D"_~"TIEr.,IIsso é ullI·proce.csG qUe (odo o nor- dec.eu à intenção constitucional. E <la l!?'a; me podelJa dar ~a infor
FARACO - Não. V. E:·:a. e:Jcontr~ dcsl.in·3 roül1cce,1! é lJ"Ecisammte ní5.o 'sei se· se serve melh?X ll;.0 Nor- 1naÇao? Tena àmao a divJsao. a ~er-
1sso na Letr~'"a". Ine"sa assis:imcia dêssc linanc:amen- deste desviando. pal'a a.pucaçoes Que centagem .por .F.stado desses emp] és-

. , toé que" o Banco estií' dálldo ou podem momen!âneamente obter o .fa-r tlmos o.;l'l'?Ola~?
(Lê) ~ resc:'nndo a maiOr parte dé seus re,- Vúr popular. recursos que deVel'l~m O SR. _RAUL BARBOSA _ No mo-

"íinaPeiamcnlo da.s dcspeSl\3. cu;·sos. cm funçúo daQ.uede disp:lsi- ~r elllprcgod3s em. obras de malor· :ncnto .11\0 te!,ho por );;stnnos,. :nas
que Coubel'em ao to)11acJ.ol' do cm- tIvo qlledeu l'eallmmte a margem das rtpércussão <:conônticaobl'l\s .que es- ' '''o 111e dnr 1:.formaça9 espccIÍlCr;.;
préstimo para ccmttl'tlçãú de açll- disponibilidades para o!inuncmmell- tarimu contribuindo melhor amda do lnente relaCIonada. cn,""l o seu EstaClo
de •. :' io·dss safros 'lgr!cdiIS.· E nilo .seria que essa o"sistãneia financeira. p~ra dr, )?a.l'atoa: O Ect" , c1'1 .Paralba .e

" ...,. pcr del!ci,dcza de uroee"so ou por ao }oJ.i.co ir eliminll.Ildo a ·sêca que aque~e que tem o ma, .. : volume de fl-
Mas V. Exa. ·na~tra b lj:J,Q ~n-I .. ,. . ',., - , s 1· s .. "P' 'I nllncmmentes nu'm.s. ,&30 se deve err:

contra ·n1!;ul.tlr.l.a limitaçãú: Porque. se deflclencm de .T'.Etlument?s que o se pretende conlba"_l <lU P: o menos part à c 1 cação. iJ. nosicüd, A[;ên-
I!lz aJ: . - . B::nCD de"e~se dCll~al' de tm;lllc:ar <lS c,';ar um sistema de pl'oteçao· para.o cia ~e J,gã~ pcs.so~· c deo c~inpiUn.

• . . sairase:,;ste.ntes, p,,]'o. se Ilre~cupar homem contra a 3dvcr.sldade. cUmá-Grande. Que s110 ágências que cS'táo
.. .<Le). . CoI1l ·ii. cnaç:w aod,:- oe condl'JOcS Ou Itlca.. realm1!nle em l11eios ligadas à produ.

" .,.' construção de pequenos de _p~oce:sos.~ue ~}ao ,~~~.5.~ cm. con.-. O SR. ERNESTO SABOtA _ Çã~ rmal. ao oontl'â:'io de oJ:tl'os l'~.
açu.des c de ba.:cragens submer- d..içoes de. ab,vrver <JS • , .. ,l,SOS à su.; ~" _ '!S' ut'nd haseados em ai. tatlQs, como o meu. .em qJ:0 a matl'lz

,,' "d'po·· ÜO Eu c·t (\ ca·' do açude ",~·am>JS a c I o , , . t~ . F' 't 1 . .,.'
'sas ..'. .IS SIÇ '. 1 a ._.1 . Tl ';smo' cio l'e'atórlo do exel'clcio de e.1 'h em '01' a ezn, a uma certa ulS-
. • . porque é o Ca.'.D que precisa real-I g, ~" , . n' dia da;-no ma tàncitt eloS centros ..•. (lnuudivc

'
). O

Evlden,et;lentc! no caso ~e açudc~! ment',: cO!Jsid~raçito e n6~ cstamos 19~.6;V. Ex.}O 'o So \1en~ Es~~~lo que tem maio1·a.plicn~:111 em
por eO<lper"ç!'o com 0_ GO\êrllo Fe procur"ndo removeras dlilculcbdcs. i~el~ do pr~gre~ d~ Banc. n s n creCllto rural é realmente o Estndo <la.
Cleral, existe ~.lJmltaÇM, porque nA Qual.dO'.su fêz a. ki disse-s~' E;nt'" :tldo da ~phceç~o d. crl:dltos eSIJ_- Pnraíba.
lItna coopel'açao do Govêrno 1"{:1;leral.. . :"..~" Ic:aliz:dQs atllll.1. '. .~ . .
Mas volto a insistir: . Não Il'.e pLU'ece o.~mco. do .Nordeste lhe dalf1. as.- '., O S~. JANDUl c.ARN",IRO _ :MU1-
aceitável o al'gum~l1io de qU€ a apli- l;~enCla fma~oei1a, sobretUdo. para. O SR. RAUL BARBO~ :-. Exa- to obrigado.
oação é boa, qe que se faz uma b-Oe. tals empreend1mentos.,1i!. °ill'lmelTO IW.< lH.i; eu -antes vou IOSIStJl'. ~m O SR. RAUL BAR.BOS.I\ _ Se i~-o
aplicação. F'orque não 'é disto Que se foi açudes ~m OOO!lelaçao. E todos :.€S".Ul'cCcr o nobr-e :Deputado Daniel inte1'e.~sDl'a V. E::1!.. enibol'tl f1Íiote.
trata. Há uma infinidade clJe .bO!ls.' nós nQl'd0sÜnos .sabe1rlos q1;1e é uma: Farneo ele que .realme:rte a preo- nhaa perceutag-em tenho a info:ma
~lica~ões que pqdem ser feitas, mas das gralfdcS a tlVldl\des da ·m·er.. To-, CU)):> çãO ·da A.dmlnlatraçao do Banco çii<J n lhe da.r,

ti:ei -estabeleceu wn·. sJstema para' do .0 l;\Omem do ;~orde5te se lUteresan !é seguÍ!' ex"tamente F' 1:[ e os esta.- Mas eu então voU dar a última 1'::S-
. la ,aPlicaçã.o lletermmada. A, lei ea- em ter. ~ pOSUlI' um açude. em CO-[turos. Agora: Essa leI nao é t.l1xatj~a posta. à indu"açãodo Ilobre Deputado.

lece.u \lma. prioriOade; crIOU um Operaçâo q\l~ ,é também um grande na enumeraçll.o daqueles casos. Nós Pl'esidente: Ã qUe.'lt~o· dO pessoal e.5-
pre6sAopara que ell5a prl,orldade f4s- programa do t:.io\·~rno. estnmoa reallnente procUlWIdo nten- pccializado;
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Quando nós dizemos que l1ão·tem05 tamcnte a culd:n- da 'tl'anslormação n6s estamoS na época da elctro.slde. r o SR. RAUL BÁRBOSA- VGSsa
Pc.s&J'Ú eapeci~iZado e continuamo~ no do.s Escritório.s em Agências, para; dar- rurgla,. c 11' graride energia de puUla EJccdén=la não ae convencau it;lesar
trabalho <ie preparar. nós .estamos lll. lI~es capacida.dede operações, A,fcnso e.stá; lár.1S aua4 teminals cleda dem'Cns~raçáo que nOs .pri><:uramoll
zcndo expressamente, que não temQll O SR. PRESIDENTE DANIEL FA- linha, sem aplicação sem mercado, Ifazer, ... Eu reepeito re.alméntp .as
peilsoal llspecializado J<aquuntldade 'RACO _ 'Tema palavra" o nobre por'1ue !lão' há onde a.pllcar -. c 0& preocupaçõe$ de· V. Ex,~· e lNYO eG·
:suficiente 110 'ciesenvilvlmcntó d'2s nos· Deputado Nilo Coelho. Pr<Jccsscs industrialsestí'to .li tcdOll. 8:1S preoCUpações. ~omo realmente o
.sas operações, Quer dizer: N~o há p.studo.doll .portanto. Sr. Presiden;e, [;'uaré/!áo da lei, mas qucro d.zllr n .
110 mercado do Nordeste mercado pa, O. SR: NILO COÉLHO - Sr. Prc- do- Banco d<l Nordeste. eu gosta.ria ce IV" EX,a· que naadrr,inlstnt9ao que
ra técnicos e pessoal qualifleadoem sidente Raul Bat'oos9" na .qualidade de sabcr que pianos, que. traba '];>05 já. .. estou de:'envolvendo com meu.!. c.crn·
crédito especializado. tsse pessoal cstá representante dé Pernambuco,' quero c~tão ª' mão para seemptcl<ar UI'· panheh'os d.o.Banc<l dCJ Nord".q:t' é a
no Banco do Bl::Isil. 'que é rea.lmente ,dar o testemunho de que sentlmo.s na ~entemente cs recu::~C8 dos 25% do mesma preocupação ex·stento;. qUotl~
o celeiro onde vamos bUscaraS ho' . realidade que o Banco do Nordeste é Banc",' Nacional do DesenvolVimento'di:mn.mente - e 'S cum."Íl·m~nto da
mens que estãq fazendo o trel'namen- o Banco Regional, ,é o viviflcador da Econômico. ,·!el. Eu já: me éC!ccoàs vézes etr po- '
to do noSSO pessoa), ao meamo tempo economia. nordestLna. E chegou, :lU~a. E antes de receb~r a explkação de si<;ã.o [l'ifí~il .perante o-:.,técniC'JS pOr
que estão d!\l1do a col!llboraçã.o na de- :hora em que já estávamos, nos uld~oaV. 'Ex.~ 'eU quero mal5 uma vez, enil,que ostecnJcc~. su~t.S,lmam I cum
flniç1í.o diJ.s Pollticas e das normas de estertores. de uma. economIa.. comball.da. nome de.. pernambuco,. dizel' Qu.e esta-i.p.,rlmen.te da._le.l; B.es ..O!h.am,.feno
créd'ito especlalizaâo' E' uma e~ulpe por uma conjuntura por demais apre· mOll. satisfeitos com aquêle BaneJ, n:eno ec=t1?mlco,. e mul~a.; v~zes
pequcna cio BanCo do Brasil, mas mul- cladll, meses 5 nno.s pelos técniCÇls~o que não :toi mais um Banco na eco.v,*m .ell1·lnlm o rabula, o aLht'gado.
to eficiente, que realn1ente ao.lado da 'Benco do Nordeste.· E com s~isfl1~W) .nomla do Nordeste...,. êle foi o le!:l- eàs vezes ~ol: 'dellcadeza. êl~. vêem
elaboração das normas dlsciplinadora.Q podemos dizer que 30% das·mversoes .ttmo;e está sendo...,. e estou certo ~em m'-ln. o ,JurUlta'.i .. Mas, a.t1!lal eu
daH opet'açães especjalizadas, que· .o· do Banco do Nordeste foram. realiZ.:I.- ~ue s.étâ. ,emjJre _ o Banco de Nor-.j' tenho. ea,a.' m6s.. ma .PIeceLlP.a~all' d~
Dobre Depu~ado Danielli'ar3.Co.real- das ,no EstadQ de. Pemambuc,o. ,E '0 deste,' . . ". rcspeit6à lei., .:'. .
mente saIlentou.que s.e precisa de uma ·Que. isso si>:nltica nara. a economta do . . . l' . ,

especialização maior. essa. mesma equi· Estado ~àmente'n6sque. por lá; vjve- .O SR, PRESIDENTE DANt~PA~ Ag!'rn vo.. ande'. pnra reB-lJ(lndtI CS-
pc é que u'elpa o pes.,oal dOS quadxo.> mos podemos s()lltlr de per-to o que RACO - Tem a. palavra. o DI. Raul \ peCllIcammte 11 lntlneMão d" Depu
do Bnnco para aS funções especialIza- representou de sangue novo na eca- ~arbo~a.. . Ita~o ,N:lç coelho: (ju~ :e~ellI~, sua
das. Embora nós·já. esta.mos vancad'Cls nomla do Estado. O SR RAUL BARBOSA _ Eu. granue preocupaçil:o pe~.s ,r-I;' amas
no proces:2" det.:·ciuo. as neceSilidades Mas numa bora em que· oBanao do . d "d dI" ,I <Ie .desenvolvImento ,nduslaia,' da
COl'l1Entes . sá(, tais que o número· dê Desenvolvimento EconOm~ vai clIs-§~:~1e!1gr~a.~i~sta~oed~g~o~Ths~ti~~ área, nós temos a. lhe dizero.~('gum
fUncionáriOS.treinados nãO COrl'eeplln- por de'25% pe j·ecurMls,para.Jnvestlr 'que se identifica tanto' cem a minha t~: ~. qu,e con.fía1csnc.ll recurs s.aOl·
de 11.1; necessidades da ·expansão. '1:6s na:; zonas subdesenvolndas e. que o . l' . d' rde tln ,. Quand nó es- clopal5 dessa fl.I't:cuhçao cem o' Ban~ .
temoS sempre, um deflciL de pessoal canal certo dessa clIstrlbUiç§.o serl!. (') 11 ma e no 5. Q... . o ~ S . co de Del"envol.vlmento- . Ecu.uómlco,

, tr,,' nado.. pelal1ecCSllidade de expan- B d N d t . eu gostaria. de tamos aqUi. até parece que n..o n(;s lançamrs um pl'o.···ama de "I,l&ncla
·dir.. Esta. é a explicação que quero ~n~o' se°UJl\r~~hoapressado' _originamOll. de ~t!,-d:>s diferentl'l', tal .mentJ ín~ustl'ial t prazo. a.té':lO anoo
dar, Não ue nós não contemos ainda sa. e _.. ' . t'id .d.e andar mais '11 unidade geograflca. a ..unidade s.en- ._' J13..~u1'll.linen. e em funç.ãó cfa capa-
c nt pesso· l e pe '.1' ·d L te' a,presstLUo no sen o . . timental !l' unidade espIritual e SO- " . ' •
o· ....... s c!",~za \) - 11"<)· • d-rE.ss9.para .atender a. es.sa comba- b t..... ' .0 iclenti'fl'ft"~a·.'"'e lu'ta CIdade ela pug_am~ta ~a. <;m'Ol'.ella e

mos ainda pessoal espec!allzp.do n(l, "'" N d te j' Vl!Il1 re ""o e_a. ~. " " I<:m cipa max·I.'l.ll 50')1quanttdade necessária (LO desenVOlvi- i1daeconomla. do or es - d' pelo sofrimento' e pelo desenvolvi~ ~ a. !Jar,l . çao ,a e .•
mentd" da atividade do Banca, e el!- sendo desenvolvido e ~, vem sen ~I'llenta da' Região, O nOrd<lstino com- da. i>tividaçle fmancladl.. . '
tamos realmente empregando.um Dl'ganindo pela. direcio do Bane~. ue " recnae realmente o que tem f~ito o () SR. N1:L0 COELftO - !!lu g~S.
grande eSfôrço pa.ra cada vez mais fl:ostariB.óde. s:ber08d.~~t?~(iif>I. 'C: \,_ ~anco d'o Nor.deste ne.sses.4 al1QS'de.jtari.a de um.. es<:iareCiment.·o: Nao.
aumenta·r o contingente do pessoal °d que n \ es ::mtnlstrativas .:. vainos esfOrço e de ded.!cação. soQretud~. o s~ y, .E.x.a conhece wna .lei :i".•ICp~.
da. qarteira Rural e da ·C1trteira In- fM

l
Mime as t ....as ftO mete. lI.d1UIn1's-nordestlno de Pernambuco, tallO Daniel Faraco sôl>re a lnt"gl'ull

dustrlaL E Posso dizer inclWliv~ que t:t1a;'a; .~~~ ~~~m ';Ista a....~dustrlll.- O SR, DRAULT ERNANI _ E da ~ação de capitaia 'õ:as socl:d:ldP~ atl~
o pessoll'l da. Carteira IndUStlia3· foI Uz lio dO'Pal.'l 55.0 volta.das (Ia; ·Bahia. !'ara'tba, . . ninuls para emp~s:dmos a~ B'1nco (lO
treinado; selecionado já 1180 . minha. aç bal o . O NorcléStltestf. ll/lque- .. '..' Brasil. salvo cnoano a lei ...
administração. embora fizesse pa.rte c1'1111droll,em toX d'os os proc~ industriais O' SR, RAUL BAR.aOSA....,. E da o" SR. PRE8ID!i!NTE' DANIEL FA.
de um p1·ograma. d'as administrações 01 e se P lb do C arA Mas quand eu -
anterioras.E a Carteira. Rural foi do atual. govêrno. l\! pre so l!~_""'e ara::- e e.; . . o RACO - ... 2,ao~.

. . 1a.te, & Nue nós tenhlU%lOll ~ !1~_"" _o. Pern~buco.ép~lle Per. , . . , .' _
to.mbem, pela SUCll'ssáo dOi aconteci- cor""em de nos a.nteclpa.r '4&. Bler. OSllamliuco, por ~er.o centro .:1'e. n::lÍor I O SR. NILO COELHO - NaQ sei
menk1s. o]·g:ll\lzada· jt1 ua. atuEll adffi1- T1.. la.;;ÕS.·llreciPltadOS. q.ui &.' .. v&r)1O organização é cOlncidentemen,t.e o que se. c:onhece·; Foi fe.ila.. , aliás. pa.ra. apli
l1'stração"~em feito iI.tIui 1)81'1: u SU!o A nift1s-' elItã recebendo a. maior aJWl;a d.o caça0 pelo Ban:o do Brasil .
. ISolO 11lí.J:I quer ~er em.' ablioluto que trla llutomoblllstlea:, tom as !lUIS ,830 Banco do, NOràesw.. A .despeito de O SR. PREsIDENTE· DANIEL FA
a atual administração tenha feito· lndústi'lasauxillares, estio tMu ll1as o Banco do NOrdeste ter sedi7 no Ceará. RACO _ Já está. estendida .11liJ~ &0
qualquer coisa. cli:terente das anterLo· looallzdas. do Espfrlto Sa.nto IA).~~ e ele o observa~or .superficial. pe~lll: Banco do Desenvolvimento Ec"l1ômlctl.
l'e,'>, pOrque O Banco se caracteriza Grande do Sul. E nla li m.te1l118 ."",- que o paroquallsmo p~de.infiUir no . ' ..,
lJOr uma. contlnuida.de admlnlstra,tiva, técnica;, nll.o, se ll.1egu' ~~8U' t!la!S ·Ba.nco do N.ol'deste e que o e:;tad1s- O SR. NILO COELHO - Mali não
i1npUol'. Nós cias várlllo5 admlnilltraç6es, barab, .nll.o ~e lllellUl ma.o.;l!c!.Ob..ra mo pode ser funçllo ~e administração ·está.,ectenclida ao .Banco, do NOrde.s.tEl,
os' homens. que têm pa.rtlclpado da maIs barata; líotllU'- tulto .!!lIo, - .1M- do Banco do Nordeste,.a dl:sllelto .
aãmlnisu'ação do Banco do' Nordeste t,srll\-\)riJna,'tI vontai'll! a t!'atiB1lU.r o d1S1O o qUe severl!ica <é que a rea.· O SR..R.AUL BARBOSA' - Eu: no
têm seguidamente o mesmo roteiro. Norde.<:te JlQSSul. 11 temOl entAo llllO1'& lld&do econOlnlca. nelta êBBea rl.sco.> e fim vou .!De permiti!' foazer um a.pêlo
'Tem havido um" continuidade Que I o crédito fAell dé que neoeasitf.vamoS. elS&.I pl'eOcupações, Homem do Cear~" à Comissao de EconomIa para "'JII·1a.r
confortadala Plll'a O/j qUe p&rt1ctpllnt 1!J nnde êBtló os 'nossos I'lane1amen. oomo eu sou, cea:ense sôbre tOdos 05 o Banci> do Nordeste espedficumflnte.
neste momento da ad'mlnistraçã,Q do tos" Atrlbutos que' eu polias ter. dirlll'lndo Eu· tenho um apêlo a fazer. \IOrque
Banco:' 'p srd te!UUl:Bàr- o Banco do Norde.s,te eu tenho veri. reaimente em algum sentido nós po.

O SR. DRAuLT ERNANI _ O V: :X'~~'ut~7u~nhomem.lll1bl1- flcl(fo com·sa.tlafação que Per!1ambu- d,emos ~er mUi~o ajudados, Eu estl·
B d N dst 'té I de bosft.. ' ,11.. ,_' '....st "afs. ~ alllon;e ma.l.I de um c;uart(J dos 'mel mUlt.o a minha vinda aqui palU

anco 0.01' e e segue o cri r o ... C""""'::.m~,gA~t':!Ae:ftuO"SAe :.. ibon:~ ~euraOltota1a cio BanCo do, Nordeste essa conversa franca, e sDb~e&udO
abrir a.gênclas· e escritórios nos .mu- 'J ".... ... lJu. co n,D .., .' . . paro' obter o apolo daCOmiSllao cle
niclpios onde n!ioexista.m os do Ban- dade, de V. Ex, . . • ,fi: par qU4 ';:El'. pela vltall(lMe C<:.o- Economia para umaspro\jdênclllo5.

. co do ;Brasil; - é verdade? O SR. Nn.OCOELHO. - :!.LT 16 n6mica maior, é p()rque há uma de- compiementares d,ofunclonamento do
O SR. RAUL BARBOSA -Não. vprMdor de um Esta.do que viVll' num manda malsorgan~ada".E iMo não Banco. Mas eu me vou aguardar para

llfí.O é verdade. O que, M li o se- .estado I,)erma.nente dI! am$, m:. \'ai ImpOrtarem nersr dtreltos B as· fazer isoo no fim, Deixando para. o
gulnte: Inicialmente, o Banco do Nor- vive' em crises sucessivas; con'l'\1 c' llaWnefa ao meu E!1:l\do, oU à Pa- fim. fico. l'ealnlen,e .multo PI·aaente.
deste evltou abl'irescrlt6rlo." nn,da.~ tMBIl elMo com o lla.U\le:rfsm, :a1ba, oU ~ Seralpeoa i\ AIaio~. oU E eatou certo que vou contar .:-Jm o

O SR. DR'AULT ERNANI, _ Por- V. Ex.- (lUé ·fol. ~ parlamentar~o; A reilllo dO' Norte de, Mlnas,de Mon- apoio da Comi.sSiio pa.l'ame dar OI
qUll me parece justo. . táveI e ê um ailvoga.do b~:?strll:_ ~ Olaraa, , elementos legais que estão f.o.ltando

(me se tem. mMtr~o ~êa nlo ~e' Ainda ontem eu ouvia com sa.t~fa- 'para a complementação da. ati"ndado'
O SR. RAUL BARBOSA..;.... dO\ Ao

l
o.ltu1'9.~opOd~r dlp;o 'perder um ç&o do' representante dQ Govt'.rno de cio Ban.cQ. '

'B~~Il.ho~~~: ~~~tad~~~it~~ ~::U~d~r:, ~maue 'mobUizlt"t' tedo o ,MiniaGerals no BanCo 'do Nordeste. Mas' então êsse preSTama estA MUJloo
rios não deu bons resultados, porque Nordeste 11êste :ll!t de ~Nr::r=~su.: r.rrâ M~~~a ~~e:.ro.qu:a. ~~~~~te: cilado. num deuflo aos empreendedo.
pela, estrutura do Eseritórlo ês8e só ,·eg!l'.o. NIto podemOS. ..... '. . ~ rt dMina . ras da Rilgliio. Nós já. est-Jmos nab1.
tem 2 funcionários para trabalhar, ronsentlr que o saI·~emlt .de. o.J11, que o· povo do , o e e s.;.que litados li dar aMi8têl1cla aêasesem.
porque a SUMOC só dA. Escritórios uue o sal·gema:' do Rio Grande . (!o est, '1ncluid'o, no E'Olfgino dll.s ...eCl1& pree!1deciores na formulação 1OI'l seus
com 2. funcionários. Então, 2 funclo.'n'ortP. fique .IA. retido lJ que lnversl5es também estão satistelto cOm Ba~co projetos, que é uma dall dificuldades
llârlos não podem fazer crédito ru- ·1Abtllo~RS.llem tllanejronl!nto. porque do Nordeste,. pela expansão da asa s- realmente alegadas: Então nós noa'
ral. O Escrit6rio .só si"'niflca alguma ~. o 01'601'10 a"vêrno qUê confesstt' nas '/tênc1a que o estabeleelmel,'lt<J"" está prepal'9omOs par.a... dar essa a~'a'Anc18. .. '. '. t~a sendo Investi- dando à Zona d.e pecullrl&. ... Por --.:
cOisa em fllnéão· de uma marcha OI1!lS~ mp.nM.l!p.Pke~ a.rlt essas In- que- êle está satisfeito? P1wlsamenteM empreendedOr, Então êle 11atl tal
nvancad8. da.' J1,gêncill. Quet' dizel'; Um ~M _ ~ul ãUO ,Oaltal'n recu~os. não falta, porque nós est4vamos. atendendga deixar. de ~azer os ~us projetos p"
Escrit~l'io (lue.seja um rõsto avan- 'Ar.·'''',~ n. O!l f toucoisa: nenhu. uma ~uetal pellullaxldade4do Ar. ~alt(lo de tecnlcas, oU de técnloa. 'J
çado. dn!u?ência. O ESClitório como "IMelamen~o·.p~Z :eh'do feito ntaba- tia" 8.0 da Lei 649, :tinancimento oa Bânco. do Nordeste está,m condiÇí I
11l11d"c1P. '",t.Anllma. indpoendente, para ~.l\ :;-m~~~~ ·Na hor!t. 'do .~.ordeste, aqWs1ção do .reprodutores. ~!6."amos de dar assistência na fo'l'11'ltllação ...•
fa?~r ~.óctl..f.,., .rural ~ contra.-Indlca:do, .t',~r·'e'm!l. (l'", ":l~.no••. 1l'1el'.ama t!!cniea. f_lnanclando por um proceSSo célere Projeto. O Banco, do Nordeste. me,Oi,
porat1r doL~ homensfmando multo·, ,. " "" o ç f tr Ja. d q I tá t d d
podem fazer. trl<h'l.lh""do m1tito. 50-66 '~ll;rpm l'\uilo Clue' não podemOB o e- que o balanço quando 1'Cgls a.r l'e~ o ue sso. es es u an o. DCSQU·:
cont.~t"o;' d~ crMltn. esneclalt7.a:do. rec~l'. ,.. tr.ará comodesCOl1to. cfe tltlJIoa: sando P1'Oblem~ r:l,a~ionados ClJm ajo
Ora, fin 'l 60 ~ontrat!"~ de' cl'édlto, ClI- A lndúSel'ln naval estl!: surqlndo.~ O SR, PRESIDENTE DANIEL FA- !lI1DI4IJ atlvld~\'s mdustrials. PunqAJ·
pecio.li.oljn 11.~da. ~1"l,lfle!ll'll, Fol I') Clue ",n,ls \tmn VCli' vnm~s pll.ra trâa, por RACO VI"'a V Ex- el 'uantoa dos Inlbetta(kB. Júháestudos s6bre a

,..., t "'- v· I '''.''. 1-e.1I1'1"0, em santo!l, I I V- Ex.... '. ,e lJ06Il Wdade de Indú~trlas DO !\'l1r·ocorrt"ll: u~ .~o;crl Ó"\oSfIl! Ins~lR1'ttm ~ i\ ~ . IlI! vêm l)Il1'a o Bu'- lt 011 08 , • se .a.rA merp.cedor se deate em função do meNedo pa.m 4
·~e~íilM~;~~~~~t': ~Isd~~~~o; ~;:.~ 1~~:(':s ·~~~~~:s. de mlnêrlo malA ;~ir realmente o Artla'n 8." (RI· B.t1vlclades. E nÓ8 jA esta.mos dlvul.
de opcracÕes.I.ssonOB levou !medla- ,pr6ldm,o, de carv!o ele pel!ra. 10184 08, lPando o.a I\ossoa '(ql-\ldoa ~bre slsal.;,
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:.:,'{::'" <'..: "':~/ ._,.' .. ~'.:r~:: ," '" '",~, . :",';:"'" "': ,,>. ~' ,

"'~/' .•z~" ~ln:~',1e,Irll~~__·"r>.,,:!!ARIPJ)O.~~N~~!:~~.~C!~AC. ",!""6!t~ "..~tUl)rO (fã '9~
:,.~:s tm con:lusAoo llo:l e.:;;uQo ~. ~upiçiies~tecl.a.4I&&im1dacledOO SR. RI_.':L E.i::B03A - CID" O SR. ERNESTO QJl.l301A '-Q.~

, .lJreclll'0cid<:> _ qUe. são II.tlvitSacles. que NOrl!elIte é a lIObr~vlvêncla. da pécuA- In!vrmaç!tó eu P05&J d~,r: It' quc('ssa o nÚlne-l'Q, elêsse proj.iW? ~
...vão permitir a Impla.ntllçAo de mdús-, ria. S, Ex;~ citou como uma. du rea- 'opel'açio já. está em estudos no ór·

. ~lll.8e01 hMIl8. selfurUna.·RejllàO. llzaçlia o estimulo e a facilidade deaAo técnico' do BMco e01 Fortaleza OSR: RAUL BARBOSA.;.. Eu t..
Complementarm.n.te, n6a c1en.trJ. de !lnlUlcbmento par~ aqulslçAo 'de re- êlllle apêlo· para. financIamento dêsae nho aqui,·, (S, &xa,prooUN').' I
pouco tempopodcrem08 o!ezecfr .ao· ,banhOll,. ;El' um gado flno, de aLto núcleo de cOlo.lIizllÇAo quefllZ P;\l't-c O 5R PRESIDENTE DANIE F'A J
pais, lltrllVéa dv Grupo 4e oeswvol- C\lllto c cuja. mn.nutenção. .será m.ulto de um CIlnvênlo UIllllll(10. ·por vá.nall RAOO ' V.... " L".,.Vllmento ..~ .N,'rdes••,.um eatuelo.

1L
I ' . . -.' ....,a, po"erã dlU'. depoiS,,:

..., v "" OV' e evada neHa e~rgêncla. Pôl'que te· entlda.dos, . inclusive o Banco, ,pil,ra I
Dre a eoollumla elos trll1llpcrtea.no remOs que recorrer,segundO as Infor- t"rnar .poBaivel acolj'nl:l,açã,o. O SR, DRAULT EI1.l':ANI -:DI'
Nord<sle, e clePl'lls o estudo s<ij)r~.1I ma.çôes que eU po6suo, aos I'~iduos quem é o pl'ojeto? ' i~
ccclllomla da mão-de-obra no Nor- de caroço ele alg'odãoo e de babaçu, O SR, PRESIDENTE DANIEL 1"A- OSR, RAUL BARJ:lO:dA - Uq
deste, que são rt:\1lmente doiapvnttllõ e c01lllla semelhantes, Allãs nesse .sen- RACO - Tema palavra. o SI', Dou- Deputa.do Me.rtins Roltlgue5. Já re..
essenciais para que se p:l5lla pe.llllU', tido eprellentel U01 requerimento de tor RR.ul BlLroo,!'a . P'"rll, CO!1cl\llr íUI be C 15 li I
e ,pemlLr b~m.na locallzaçê.o :Ias In. lnfol11lJl.Çôes e u01 "'".ojetQ que sei .que aUIl:! eonsiderllÇoes. ce u plIa'ecer na. om s o de Ju<'>o.
du&t.rla-s, n':I desenvolvimento indus- á A ..., tlça da CàmiU'a ee&tl\, salVo el)ganO.

t I I
n :I ser.. Rt>rovado tll.o cedo, porquc OS"', RATTL B '''B.OSA _ Agrod'. na Coml6sfio de 1'1nanças

r a do Nordeste. :tues estudos estâo a trEl.tnitaçll.o de um proJe~o leva 2 "".... ~ " ~ . • ,
multo avançad>Ofl. e vão ae:r l!'1ltregue8 ano.s aqui. Aprisentcl mais parl\ cha-. cendo a a.tenção dISpensada pela. 00, O SR, PRESIDENTE DANlELFA...
pelo Banco do Nordf..ste dentro de mar a atençll.o sObre o assunto. lndi- missão a (jsscs es~],al'ecimentos Clue em RACO - Bem. Orr.1o que podrmo~
pouCo tempo aOsOrlf'!lnlmnoide pla. cando convêlÚos doB:inco do Nor- nOlne da administração' do Banco d" enoexrar anoSfll. l'euu\ão, e cumprO'
nej,:unento do Conselho Nadonal d.o deate COIll a CILrtl!lra Agricol& do Nerdestev1m prcstll.1' aôbre 11 ItIJ<U'cha o dever de manifestQr aqui a .o.tJ~
I>eSe11VoIVlD1ento. Sanco do. ]b'a.sll. Quer dizer: para d/Oi nOl55VS negócio.'>, e gOllt.>rl.a d';l façlio COO1 queootieórgiV> recrucCJ te"!

Com êa.se ll,....lI"eIha.mento jt. pr
e
- uma pro\,ldéncla prçnta. E eU per- esclllirecer a eS6ll. dcuta C<>1~fLo a cebeu o depoimento (\0 ilustre pre!li

d'''- B'untaxla a 8. Ex,": Qual foi a at!- necessidade de. ul~imar ou de obl,el' 11 dente do Banco do Nordeste. S, EXa..,
para o, q1lle ve01 desde Il,fuuaaçliO tude do Banco do Nord~ste em re- ulr,imaçi\.o n2sta. Cnsu .do' Congre&!'J vluque'o n08So o:>jetlvo era o mali
do Banco e q,ue comeÇa a a.pa.l'e~er lação à preservaçli.~ d€/;Sa 5ement.e d~ dlI. elaboração deUlT1Jl lei . elis;:Dcul.l alto, e quero sutillnMr llClul que S.\
em I'EsultadosBlfOra. eu acr3dlto nóS pe:uálria.do Nordest.e, !lU n06&oS trahalhos e qUe realmente ExB, se antecipou t\.o convite que Jlr

c
..

poderemoo daxuma. con~rlbUiçlio pem- pode Influir, pel& aua ·lInportll.ncia, na tendiam08 f~r-1he, AnteoipoU~e ~,
tlvll. de ElSllls'téncla. técnlca. aoemtm- O SR. RAUL BARBOSA _ ;Jel1tro mecânica dO& neM~s servlçOl! pal'll fa- êr.se convlt-e Ilpr~~ou~e. aCCJ:1lpe,<,
endedor da Rei1ão, .suj)I'!nclo uma elas do nOê&O progrlU!lJa.de crédito. à pe.- c1llcal' a cXI,)'Jnsão elos nO&iOB tl-aba- I'eeer e pl'e!itar aqui tódas as 1nf0:4'
maiores omlslliU na. ãJ'Íil. cária é norll'Ul1 o flnanclll.lllcnto pal'a, lhOS:, E' um projeto,Já apreciaclq pela maç~s que Iheforamaoltcitadaó ';'

. ~uanto aOS recursos que o Banco assegurar a. manutenç~ dcs rebanhos, OJ01l.':s!i.o de ConsClwlçaQ e JUb~iça O qlle nós qu1semos f[l~!" e tem0S 4
do Deser.volvlment:> EConOml.:o ;em O problema na calamlda.de era. unta c;l~tll: CUBa que de1lJ.1e a posição do esperança. de que o co!l/lt.'gulmos, foi
para aplicar emáreaB subde.seni'olVi~ }}l'Oblem>3. de pl'azo _ pOrque nc~'prà- Danço do. N01'd,Eo'Iti: C:OIrlo,) "ntl<laCle de um laéio chama,r a. atençãCJ pllra
das, no valor de 25%. de seus rc- Z'OIl usuais evIdentemente o criadOr cOilllpl'eeÍldiáa· na lnstr\1lDentailcl"de a. i m p o r t l n cJ a da. Lei, i)~e o
curses tvtalil. eU quero apenas lllZcr nlo p:ldla .usa.r o crédIto para a.t.~n~ei gOvern~mell\lil.l, pa.Mde{lni,r precisa- B:lnco do Noxdes:.e e dOs objelWos
& o~rvaçáo de. que éles não aio re- t\.n€Cessldade pre01ente e anormal cl:l mOllte a. p'~:çllo flscnl' do Banc;) d() llue ela colocoU, Essas leis P"trece que
silI:va<losou elestlnllclol ellclll81nmen- manutenção déssEs rebanho<;, EntrH1 a :Nordest<!: Qualquer que seja os~n- oprcci~am peribdlcam"ntc ser debat1~
~ ao Nordeste. Ma" acredito... dlret;,rla do Banco d.o Brasil, a exem cldo '<lá' detmiçao. é lO1porta.tlie para da" pzra que e !ntençfto do legIsla.

O SR. Nn.O. COELHO _ E' peno pio do que fêz C'J01 a Elçudagem, es. 'o Banco, lJIj~'q1.le nós precisamos é de dor náo t~rmlne no eSCllleca:lent.o, lC
Ilamento do Banco funcionar' C0O10 tabelecenelo concUções especiall&lI'!llaS tranqllUldade em funçáo das eXi"ên· por outro lado desejamOS - e tenhc)
a,gent-e caPl~aJ.lzador deuas novas em. de prazos e deassisténcla determinou das fIscais, SOmos tl'llt:LdoÍl 1lJ~ ~Ils. a esper8n~a de que também oóbtl;,
prlisoàs? . _ financiamentos a prazos .majorEs. tállcia fiscal oomo um banco I)Urti. vemos - trl1Zer ELO SI'. E'l'osidontl} do

. Quer lUzer: Estcndeu OI! prazas p:tra culll.l' e estamc·s sendo presaiolHuiOS Banco do. Nordeste o estímulo qU8
O SR. RAUL BARBOSA _ O BiUl•.permlt.ir os flnanc!ament<ls à. pecuá. pel:\trihul.açáo. tsse é um lado, Mas lhe possamos tratl8ln\th' p.ara que So<,

c:o Estã em entendimento com o :BAnco ria dêsse tipo de O1anutençãü de rc- o lado mais importante e a nu.5"~ EXil. no cumt>l'l:nento da.sult h(>n~
do Desenvolvimento Ec«lOmlco; Já banhes, Entã~ isSO fOi r"soluQã,o ji eqUlpal'a~~o para efeito de empr<sti. rOSa e diflcll mllllâ-l procu~e, <!xatl\!O
M, uma mln1)tll. de CIlnvênio para e.&- tomada. e01 fun;;ão da pl'ópriasêc,l, mos. e o.pera,,15es agrí~o. fas à Carteira. mt'nte i.s.50 - c.umpl'lr os ob,letlV.os ~.'
t:l.belecer. o s...tema de funclonamenro() pa.ra Vlgorar evide.nteme11te em fun- de Crédlto Agrl~v.Ja e lndustrlal do lei. Nós bem sabemos que tOda !l l~
das duas entidades, Há receptividade ção. da call1.llJlclade. Em épocas 1\.11'0'1'. Sanc.o do Bl'asJ.I. Nós queremos t<!r ela encontra s('mp!e !la realldacle um
completa no Ean~o do Desenvolvi- mais com-o essa, em que ,O ~l'jador a mesm:ap,;'si<;ão legal que t;:ma Caro te~te pai' vézes dificU. Mas. cump1'6
rn tn tO , ,. tem que faz~r despesas anvl'01a1.s e t~ll'a de. crédito Agrícola do Baueo ao aplic:\,d,?r do!!. Ád ellfrentar 4!Sif)
, O SR. NILO COELHO _ O B:mco nlio valter renda suficiente part, o do :Brasll em relação à. e"ntra.~a(:{,"s t~ste, E hnho a. ~gperanç~ d€<1uD
aerla w01udcr de. açóts desOOll em- re2mbô}so do empréstimo, então o dos o."!l:W'éstimo~ a,gl'lcoias cem pellilO!' n~m. futuro relatOr.o em que a co.
prêsas?, Banco adc~:U de lego e princlp!o pro.- Porque a. lei _, ~3lvo engano o De~ mJ.Ssao dO; Economl~ da ~Êlmara te.

z~smajs umplcs para, atender n pe- . creto 1,003- quoe deu ao Banr..o do nha tG!vez que volt"r. a l).dlr an pro-
O SR, RAUL BA!~BOSA _ De. cullaridad2 da situaçã.o do cl'L;:do;, E Brasil um tratamento esp:cia: Qli~n. sidente do 1le.nco do Nordest-2 qUII

:pende a.1 do qUe fól' estabel~cido cem Já recomendou li, tôda.s a.s a~ências to il. prelação do pmhol' sGb:'e q:.n.I- ~u} comp~re1a para debater com o
() Banco do Desen',vlvilnentv, pl}rquc como 1êz com a. l\.Çudngem, "pol'quê nuer OOlll3 J'eal:N'I€ naturai:m:n~f('Á ,rgao ec.cn~mco d? Poder LegisloU
c(}m cl> ncssos 1'20urSOS sÓ não 110- realm€r.tfJ n63 em matéria, .de ",çuda. c.stendido ao Danco do Norciestt.:' Do \0 os a· n.e,Yls maIS imllortantes dlli
<leremos, Mas se no con\'êni,(} fô; per- :5~m estamos tcma.nd,1 UnJil pG~'icáo contrário as oossaIJol;.eJ'açócs eom s~~,cxpos:~ao.. Iless;- 0;lortu..?-:d~ge
:rrut:~o qU~' nós 1unci~nem"" :cm:, to- agrêssiva: Mandam8S le\'antar' tcd06 pE'nno." r\l.!'al ficarão. sujt'iltl,~ à pró· C_I t~D1ent€ o Pl'o.:;re~so do. apllC)~aO
maao)' das ações pOr conta dêlt'B como Os açudes que est~ deferidos pra pria. prelaçâo ll.!Segurncia P'~l,~ lei aos prátlCa em concord!1nela eom .CS ob-
llgemes dêle~,... 'colab-ora.çáo com o Govêrn'.l F;,:Icrol neg6cios feitos com o Banco do Bi'lt, Jet,lvos da,; lei ~ teJ.'á entlio tnrt:adÇ>

O SR NILO e mandamos que ()s nossos "eIenws sil, E não é possiv~l cl'lal' ês.se t~aLfj,. mdto mms ~~e",lVo; Outrn."coIsa nâo,
'o . COELHO _ C~mo .A d' ~ mento a".'fe~o.nc;"1 e~,•.l'" duns 'ns' ',·,ll"" podcmos_ esl';,lal ~.a eflewnCl" com:

flnl\JJci"dore< ~ en""n om com todos OI! lilter~ssa' - 0'0. ". ..... que D 0- R' I B bo ,." " dos na C(o()pel'~çM pa.l'a verificar. <e ÇÕ'3S que numa Jlnha. d~cr~cllto .em " o I, ,~u. al' sa. desesmpen!11<
O SR, RAUL BARBOSA"'- Ex'l:o, querem cs açuc:es e. em prazos llH'ÜÜ_prIlCtSSOSiguais COO1· objetivos í~u~ls, ted,?S os tO~go.s, a com€ça.r pelo c.~l'go

Is:;o é cbj,co de um cCnVê!llo que fá res ao qu~ osncrmais, Era wna m:i- Depois, êsse lnellnlO projeto ~ulda; ~a.I,ai~~n a.1~ que deu tanto brllho.
está milllHado, ji pe.l1ctcnclo de :l..';- neira de dar tra.'oalh<> na. fllZellda e .dewna parte que parece seeunóliria d ~u oa co Sa tamMm !liio podemos
cllSl>:1io entre (lS duas entidades. reter um pouc~a. máo-de-obra e~:C'e- mas que é essencial também p.!ra 08 o ato de o~ue S, E:!lt, Jâ mellcltmou

() d;;nte, tlJ.-ando ésse" serviÇo 11'0 00- no,,= se,...·vl.os: E' ll. 'nlR.nfi::a de pa, qu,e n,esse. ".ntfc1o caminha a sua ~.ci-
, SR' N.tLO COELHO- E';.ou vel'1l0, sar. o Sêl.oo - por varb;\ "'!J..,'~ál'ia mml,~,rc.çao,

113.'lSfelto, ..........é.Smo onde não haja. agência do Os nCll:,~os i1~rad'3clment':)s 1\0 Dou.
O SR. P?ESIOENTE DANIEL FA- ErJ? relação Q;lS empréstImos áa ps- Banco do Bra'Sll. 15.1;0 l~ é uma "a. tor R~ul Ba:'!JOsa.

RAOO _ Tem a palavrà o Rellltor éuár.a, foi al1otado Um cl'itérlo real- culdllde que foi assegurad3~,0 Banco EEtá
PN'iI, ~~mlnar a inquirição. . mente semelhaot.e ~a pra.zcs e oon- da Amazônla, l)elas difJculdRCltS do enc~rrada a ses!lo

• dlç6es de fa -Uidooe e -'-Pil'fic0ftá" pagam.ento d() sêlo nas coletorlns oU
() SR. ERNESTO SABóIA _ Se· 1 n~ prooessam;nto. bUll ~. v em ~ugn.res ondç n'io honvesscmcQL

nbar Presidente. a expcslção do Pre- " letorlBS - porqUe --: pOrqu~ pela Lei
sid,nte do Banco do NOrdes:e VflO O SR.PREBIDEN'Ii'E DAN1EL FA- do Sêlo só pode h;l,v~r vel'l.la bancá.
mostrar a necessidade de nós o ~ju- RACO - Sem, At2ndcndo ao desejO ria. ollde hOUV'21' agência do Banco GO
dallmOS, Como 5, 1:>:'," <Ii.sse que vai expresso p~lo Sr. Presidente do Banco Bra~ll. Nós qUe somos realm~nte um
fazer ,um Ilpél0, eu não me deterei ,d~ NO~'de$te, vou agül'a abrir Jus1 ã.n.- órgÂo govcm...mental - e a. n~s.'R
mm.s sõere êSse a.ssunto, e a.penas di. cu. para. apelos, e creio que posSo daI presença aqui define bem eSSa pasi
ze.,do qUe a lei que CJ'iou o Bsnco I.nlCIO. a. lI5ta.PM't~ . lendo Um cabo- ç~o goY~rnamental .- pode.rlumos t<:r As dEzeiSS€i,s horas do dIa. quatcr
do Nordeste é uma lei de 5 oU 6 anos ·f':rama que me velon.gera à;; mi:os, o mesmo tra.tnment~, facilitando a zc ~e outubro de mll novecentos e
at.rás, e

,
a prática. f"i determinando IqUe é o ~gu1n~e: '.' estrumentalidacle .do oréditJ rural cmquen![L e oib, presentes os Se-

u.'ll,:;; or.entação que 1".5.0 iJ'ode eSC~r ,(Lê) "Ensejo presença amanhã dentro do Banco ..lo Nordeste, Es.las nhOl'éS Oesar Prieto - último de

.
rigl"~.,m"nte n.a letra (j,~ ICI mo.s Q.. ue dia.. 6 Raul Barbosa nessa Cvmis- prOVidências já C0l1slr1m de um prO' Carvalho. - JOsé Pe:iJ:OSl) - VJt"l'i·
estará para.lel,a,. E será porUlllto de lSlo P e ç o, vallc.&ll- i,nterterétlClra jeto que e,stáem tramitnção r,a Câ- )10. Coneu - Praxe{ies Plt:m:;u -
todo o €ablmento qUe a ComiEsão de Uust1'~ amIgO jlUnõo pr~sldente O1aradosD2putados. ~ que.pode, ape- JOa:> Abdalla - Carv.alhoSobrinho
EconomIa. que ae interellSOu p8.rtl- Banco Nordeste tim autorizar fl- sal' de serem providências 5cmgrln. - Hermógcn.es PrlIJcipe - Vascon.
cula.rmen~ pelo assunto, porque leva :nll.llciarnento colonos Núcleo Rio de comr.lexidndc, ela.s podoem real- celos Cesta - Nlcnn'Dr Silva - Nel~
com smednde tudo que nOs vem aqui Bonito destinado. a1;l,astecimento mente conu'H:rulr . ·l'lU'.l melhol'ar o son M"nteIro - N0!rUelra. de Rczen..
*: ap:'~cl!lr,iio, qUe tome um,;l ir.lcia- Recife, decorrência conclusfi..) En. nos~o tr...ball1o. - 11 [IS1l\st,~ncb. ao de - GiJor~es Galvao, l-eunlu-~e, na;
tlVi! da maneira qUe fo.I ~ccldido pe_ controBi.pos OampinR. Gra.nde Im~lorurol. Sa!:t Reg,;) Bal'l'~8, a Ccmlsosão ~
lcs stUll oomponentes, em COlllp1'<lll!iSSOaS6U011clo refe ' . ' ~;nn~ça~, ~m sua Vi[,'ésimn quarf,Ql

Apenas quel'la fazer UIU<"i. pergunta rido Banco. em .acôxdo [NIO: I ,O aR. DRAUL't:, .ERNA,N! - V, .~unlao o)'alnnrla, sob a j)l'esld~nclll1
M Pl'esldente Reul Barbosa s6b:'e a SAIC, ANCAI t?), Aten,~lo3as ~xt' a.cha qUe O p.c]eto í:l>.'stente sa· do Sen?01' Cesal' Pl·lcto. Presldcnre
!.titudc do Banco do Nordeste Pc' IIISt~Udações Fra,2'-:so costa i acere· I .l.~ ll.z? ~;r ~~L llldt> e armwada a d:t reu'
,'. • .. , ~_ ..!'lO da Agcrlcul'ura tndustr"l I O SR U o lU ",1" 01' (l, em seS'\Úda, assina'q\l~ I,mu d".s mmhr.~ grande" pro-, COmél'ci.o Pe!'na~lbué/)" o ... e: ~ n ,," Rf L BARIlO~;," Sa:if:-I da. pelo 8;'llh'))' I'J:~sidel1t(;. Ord:;

,.a~ p.cnam,nt{', I do Dln; Floram l'xalllinadas as ~
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PUI'uíba:
El'uani Satiro - UDN.

Pel;nalll!luco:

Nilo Coelho - PSO.
Pio GUCI'I':l- ur.m.

Alagoas:

Ary Pilonwo _ p'rB.

Al'mundo .Lages - uoN.
Aurólio Viana.,.... PSB.

Mecl~il'os Neto - P$D.

Grande Expediente
Castllho Cabral.

ú'ltimo ti" Carvalho.

Jet'fersol1 elc Aguiar,

A1'illo,de Mattos.
Carlos Lacerda.

Ceorg-es Galvão.

Carmel0 D'AgcstlllO.

Bilo C J;'jnt·o.

Mlguel Mal'tlnl;'

Chagas :Fréltas•

Mcdail'os Netto.

Cardoso de' Mêllezcs.
.Ostoja. Roguski.

Lincoln Feliclano.

Roge Ferr~ira.

~"uréJio Vianna.

Ernani Sátiro.

JclitJ Agl·!pino.

Divonsir CórWs.

AttilJo .Fontana.

Uistl'iLoFecl cl'al:

F[·()f~. A!!,':l,j~t' - UDN.

G,II'~"; ci,)' Amlll'a: - Fil.
1I1.\:·i,} ;.;···~ins - UDN.

RIlI)r'r ~ Be:',u·Jo __ 1'1'B

Sél'S'h) M~!!,alhii~s - l'T~,

10 - llb.' SESSÃO EM 15
UE OUJU j DE 19~8 t

PHESiDJJ:l'il:1A. DOS sns. : GODOL
lLHA,2,u Vlla~-J..lllJ!:SlU.Er\TE;JJ:
lLL\l.Caa MAl!:ZILLL, lJ1tESiD.EN.
'I'.!!:.' .

As 14 hOl'as ComIJ'lI'ecem IIj Se.
nhores:

._Godoi lha..

José Bonifácio.
Melldonca BI'aga,

Amazonas:
Josué de Souza- pTB.

Bahia:
José Guimurães _ PRo

Rafael Gincurá- Ul>N.

Vasco Filho _.UDN. -

E5pil'ilo Sao~o:

·!i'elõon MonteiI'o - PSO.

Hio de hncil'o:

ka'iio ~leinbl'tlch - P1'B.
Carlos l'into - PSD.
:,lá1'Ío Guimarães - UDN.

9 - 4·~ SeSSÃO LEG!SLATIVA
ORDlN,~RIA DA3.~

l.EGISLATURA
PenU&no Expediente

Vasco Filho.

Plâcldo Racha.

Ady!lo Vianna.

Newton Ca.rn~iro,

Aurélio Vianna.

Dfvonsir Côl·tes.
AttiHo Fonl;~n~.

Lincoln Feliciano (IH.
Ú'itlm:> de c:rrvalb() (aI.

Aarão Steinbruch (6),

Chãgaa :Freitas (6).

Medciros Netto (10).

Sérgio l\:aga!hães <lO, 1:1 e 1,).
Hugo CabraJlt5),

Cardoso ele Menezes (15).

Yuk1shlgue T'amuro (15).

Rogê Ferrelra. U5!;

De Relações Exteriores
PAUTA PARA A R.Et1NIJ\.O

:HOJE, 16 DE OUTUBRO DE

guintes pro·paslçães: -Projeto de' em 22 de outubro de 191>7, -Au- há muito soEcitadll à clireção dz.
Decreto Legislativo n.' 153-1&511 ~'q"e tor: Fader Executivo. - Rela'tcl': C!U!l\ e a.té o m~me:-.to sein ,;;o:uçõ'o.
dispõe sÕbre l\ fixação dcs sub8jdio.~ Newton carneiro. . O Senhor. José Pedl'c,"o pediu a ane·
0\. ajuda. de cUsto' d:s membrOs do xaçã.a acs autos do pro"eosodo R>e.
CCllgresso Naclonal para o per[~d'o querlm.c.nto númerc 3 ~ 255, de 11153.. d~
l€gislativo. de .1959 a 1962". D,·te- De Orçamento'e Fiscalização Se:lhor. Ro~ê F:rrel:'a, que "soilcita
rido l'equerimenb do rl1at.or. Depu.. 1\0 ?od~r E,-e~ut.»\'D, através do .MI-
tadü últimi) de Can·alllO. solicitando FmanceÍl'é:t nh:térlo da Viação e Obras PúbED1S,
ól\ aUdléncia da C:missão d.. Con.s· infolma~ões ~ô'::>l'e compra" de c.arros
tltuição e Justiça' para a emenda nú· PAUTA DoOS TRABALHOIS PAR.~, de passn::ec-~s M c;;t.erior ~ valld~de
mero t d." plenál'i'J o[~l'c:lda ao pro- O CDrtRE."l'TE MEs de contl'atas para explol'a'taa ~" pa-
je~ cm tela. - profeto n." 4.2"~ 1. Reoeita. trimô:1io público". _ A poetlça.o fOI
d:: lSliB que "lsllnta de tedos 03 imo def.erida. O S<l11110r Presidente apC!
P(lst:s e taxas kcl:r::tls o M!ls':u de 2. Ministério da Guerra. a qunHficação das pe'ls-ons convoca-
A~te Nlodt'l'na d: Rlo de Janeiro. 3. Ministério da Marinha. ela' passol1 a ?al:wra l1? S-anher Jo,~
O Senhor Geor;:~.s Galvão, desistLn- BUl:lam~.qui ele -J'.11.t'.rade, ?l'esid".nL'
<b CO pedido de "Vista" M. pr:j-ato 4·. Pr~sidencta da. República em ex-el'cício da l"ábrka. Nacional rte

. "1'1 (·plgro.te. mmlf-estou-se vet·hal. Vagões Sociedade' Anôn:mll que fei
mmt". favorável ao parecer do rola. 5. D. A. a.. P. interpe~c.do,. c.m m:io ao 5'eU dep.ol-

,ter. .Submetldo a votos, fci a;rru. 6. Comissão do Vale do S. F'ran- men.ta pejos . Senhor·es Dep!ltuaoB
· vad:; por unanimidade o Pro-jüto nú- c!SC() ~reilm;'es. As declarações. gravadas e

:m~1'O' 4.2!tl)-1958, de llc6rdo com <) ta<'ulo-rafadu" sel'üo traduzidas p:s·
t!lU'ecer d~ rei8Jol', Deputado Jo,é 'l. Superintendência. do Plano de t,~il:.tm€,\1te. 'A se[;1l.1r. o Senhor
pedraso. - Praieto n.' 2.01.2-lg52 Valorizaçà~ E c o nO m le a da Lauro Par.onte . Dil'etCT superint.en-
que . "dispõe sôl1re aapnração da imo Amazônia. dente cl.a "Male1"311" _ Matel'i,"l Fel'-
p:·rtsçál) devida 3-a-s Munlc(\lliJ>s,dc 8. Frc,nteira Sudoeste elo Pa.!a 1'0viál'iO Soci,edade Anônimo.. prestou
acârdo. com o art. 15. § 4. o da Cons· declar.acãe.s, s:ndo igualmente int.er-
tituicão". Tendo (). SI" , Ooeor~Sl 9. pcder Judicllirlo rl)go.do •pelos pre.,entes. - As 19 110-
Galvã·o sido designado RevlSQl<. da 10. Ministério da Agricultura raso I) SCl:J1or Pl'esident·e suspend~u
pl'cp:\,içáo elU aprêço. leu SUo. Ex· o. reunie.o, para ter contmulda.de Ilf.I
«lêncla o paI' zoer do relator, I:oepu· 11. Sl.lbV'ençõia dia n;tlint~, às 9 hO'l'a.5. Port~,nto.
tad':; Odilon Braga, 'O qual concluiu >1.os .nove dias do mês de "utu;,ro à.s
pela. 31Jresentação de tlm Sub.stltu. 12. Minlstérioda Educação (D. O.) 9 horas. to-;e pms,cguim~nto o depcj·

· tivo. Submetldo:l .votas !(}i a.Pl':Va.· 13. Ministério da Viação: m·ento do Senhor Lat!l'o Parente, com
do. )I)Or unanimidade. o parec:ere, a presença, das mesmos sE'.nhores
em c{)lllleqUênclaad·ctado o sub,tl- D. C. T. memlnos dêste órgão. Apãs o final
tutivo. - Projeto 1%.' 2.448·D·195~ D. N.!'. R. O. dM ~eclaraçÕf. acima referidas,. fol

· que "autilrl:ca. a importação - de au· dada Do palavra êO Senhor. José BUl'-
· Wmóvels para. o serviço de transpor- D. N. O. O.S. la.maqul de Andrade para uma pe.
_tes de pa.'lIIagell"cs, d13pÕe sôbre a D N E R Guena explanMáo .. Tôda3 aa da:larll.

lVenda de automóveis npreendld:s e ••.• ~ões. gravadas e taqulgrala.d!\s, serão
dá outua pre>vldêndas". Relator: D.N. E.F. traduzidas j)OStel'lormente. DelLboe.
D~\)ucado N-el!:ou Monteiro. Pare. rou- a OJffilss§.o. a requerimento do
ICe!' favorável às emend",1 e 2.e sala. "Antônio Carlos", 15 de ou· ~enhor Cs~.'l1ho Sobrin1l:oQIIe se

-. ccntrárlo às de ns. 3 e 4 ote!1!~ld~s 1iU1l1"O de 19511. - wagner Estelita, ofielMS" aos Senhores Aureliano
~ SenadCl. Em votaçã,o, foi aDro- Presitlente. Pires de AlbuquerqUe e .JOllé Eduardo
'Vaco P()f unanimldad·e o paJ'ecEr. do Ca..rpig·iani Diretores Técnicos .da
II'lllator. - Nada. mala ha...en~ a Fábricl!. Naciofll\1 de Vagões. Soclecla.·
trata.r. o Senh~r 'Presidente en~r. .Comissão Parlamentar de .6,nônlma e "M·u.fersa"-MaterlaJ
il"OU OI! trabalbC! às dezesaeJa hOras F'err'wláTio. SOCird"de Anônima, tes-
e clnquenta minutas. cmVôCa.ndo M- de Inquérito oectivamen·te, convocando.se a com-

_ 1'&' q'}inta-feira. dia. lOdo Corrente pareCf'.rem. a. êsle Mgâ() no dia lSdo
11. proxJma reunião desta Comissá0. P.ara in"esti"ar a Ol'nanização con'ente. ~ 15 horas. . Per último.
1.', para constar. eu. Yolanda Men- ~" . N foi deliberado, ainda a r.eouerlmitlt<,
de5: 8ecretária lavreI a' prl!ll'l!nte ata do sistema FerroviáriO a· do senhCor OH'valho Sobrinho, QUe ft

.. M.. ..~ Ild .......,. . I Resolu"a~O nu'mero oflci:lBse nos Senhore!l DiretortJI de.Que, uep·... "" a e aoroov""a. .,., Clona - . ~. Fatroda. de Ferro S:.rOI)1:bl!na. e da
Ullinada pele> Senhor Pr-eeidente. 120-58. Estrada d, perto. Ara.raqU&1'a. &(>lIcl.

A"'A DA 15.. B.EtJNIAO tando cópias do exPediente das últl.
E R R A T A ", mas conrorr!ncia.s sôbre. a Importa·

. O&DINARLA. ~P(l decal'1'os tioo "Budd". Nada
Ata da 18." reunl~ Onlinárla. A.oa oiloo diEla 'dQ mês de outubro m'li.. hRvendc. a ser tratado. levan-

realizada em Z4 de jUn..'to de 1958 do ano de mil n,,;·ecentos e cl:::Juen- tou'Be li. reunião, mareando-ae outra.
e pu,blicada no D. C. N, de 27 de ':lo e oito, lia quinze horas e trinta oara o dia Is ~ corrente. 1>a.r.. cons·
ÜUllho de 1958. ,a1nu~ ~ Sala. Carlos P':1l!:oto tal' eu Ma.thfllS OctáVIo Mllndarlno.

..... • 1 Fi.lh.(>.reuniu-5e a Comlssi.o Parla- <:ecrp.<ârio lavl"I!l e:;ta ata. Que de]»ia
.."rne·se sem e,e to: mental' de Inquél'ito para lnvestlgaJ' lie lida e ~:nr"vada será aSsinada. pe~
Projeto n." 634·55, que "autoriza. .. orga.nJzação do Sistema.' FerroViário ~h.,r Pre3ldenteo.

o Poder Executivo a abrir, pelo Mi. N.acIDl1àl BCob 11 presidência do se
:nlstérlo da. .Justiça.. o crédit.o eape. Mor Victor Iasler. Vlce-Pr€4Idente.
elal de CrI 1.563,443.08, .destinado Compal'ec~ram os·senhores J{)sé Pe·
ao Ilagamento dI) pessoal dlarl:;Ca e dIoso, Pelator e Carvalllo Sobl'illhO.
lCxtrânumerárlo mensalista. do D<!par- D~lxal·o.m de comparecer 0$ Senh~res
tamento de Prc<luçã.:> tio Terrltório .~hlisio Alves. presidenr.c - .Benedito
do A{lre 'oorrespcndentl' aos mes~s \,faz ,.... Mliril) Gulmarlka e Hermes
de agôstO li dezembrl) de !&:i4". Fere!~a de Souza. - Llda a ata da

Sala Rêgo Ban·os. 15 de outubr'il reUlUao antel'iOl', fol a mellma a.pro-
ele 19511, ' vada sem restrições. ;...Do eXP,:,,"Ji-

. ente, cl)uslou. fi, leitura de um ofICIO
eLo S;M:>r Otbon Blircel1C1l Pre&i
dente da Fábrica Nacional de Vagões,
SOCiedade Anõrjma, a.presenta.ndil o

DE 2enhol' José .Bul'lam:l.qui de Antira.de,
1958 também pirel<lr daqueLa Companhia,

que Viria prestar de claraçõeB em seu
Projet:) Decret:.LrglSla.tivo n. o 93 ;ug'a.r. \I:lo ter de ausentar-se do

de 19lHl - Aprova o Protoc: b p~l'a ;>ais; leitura de dois celegl'am,)s ti"
limltar 'l> eu1tlvo. a produç~." .e o3é'nll(;r Alcides da Gosta Vidiga.l,Su-
cOlllérc!:> internaclonn.l c!a. pape \tia :.oe:lntend·ent. da COB?.!\5MA
e o uso do ópio. Autol':. Senado Fe-, Co~mpanhia. Bl"lSileirs de Material
d~al. Relator: Dep. Newton Car- ~C·".~r. Yi:\ri(l, sollcit~n.d.oa lransfel'ên
nerro. da de ~eu depoJmento que deveria.

Mensagem n. o ~73-57 _ S'lbmet.e s:r pl'eslt,do nesta data. para o cUa
t\ alll·ICi(lçã.~ do C,:nzre.sso Naci nal 15 e. mais adiante para o dia 22 .do

- corrente. - Foi Ildo li seguir, o Oli·
o te.xto d~ C<>:l\'êl1\;Cultural entre c!onúme::l 3.105. de 8 de agósto do
o B.a.sll e o, ~at'll~~. assln ••do no ~.noemcursc, do ~nl1or Antônio
~ii}de Jane:; .. em .4~e maio de Devlsate. Presldenw da FO'del'~ã-o
1957. Aulor. P,der E!:.eutlvo. -das. Indústrias do Estado de Sào
:ae!at~l'; O!áq,lfllO PÔl'to, Paulo el1camlnhando inloflll<1J;ões
M~nsagem n.' 525~57 _Encaml· ~~I1citàdas. - O Sen'bor CarvalIw

nlla. côOla8 autentlcadM da _.Oonvê·Soorlnh",·oitou 11 insistir na nec~·
nlo CultW'al-entre I) 'Brasil e Hon. stdade da O"'.mls.SAo lI(\(]uJrir uma a.~.

dU:'as, Il.5Sinal.!~ n~ Rio d.~ JaUCirl).j s:natU:a do jornal de recór~ "Lux"



MI'N1STERIO DA MARINHA

Diret.oria .dJJ Pes.scal

ESCOla Nav:ll

Face ao exposto, tenho a h úl1l'a de
encaminhar .à elevada apreciaclo de
Vossa' Excélência, acompanhado da
respectiva mcnsagemaf.l·. Congresso
Nacional. o proiet() 'de lei que revo
l.{arã, pOr contrária aos il1terê~5es.da
Mu!'jnha, a Lei n,o 1.894, citad:l.

Aproveit) o ensejo para renova! a;
Vnssa El<celé.llcia "5 procestosdo meu
mais profundo respeito.

Rio de Janeiro, em 5 de setembro
CP 1958, - JO,.gedo Paço MattOso
Ma;a - Almirant€ de E~qundra '
Ministro da Marinha,

Rio áe Janeil'<l, D, F. em 24 dI'
janeiro de 1ü58.

Do: Dil'et<l1',

AO: EXlno, S1'. Di':eLr Geral da
Péssnnl da Marin1J:l.

A>.,unL".: P1' ..n~:ção ele alUll<lS com
depclldénci:l ele .disciplina,

1. fi. lei. ll:mWl'O 1.894 do 3Q de
junh0 e !'953 ee:nbelece que o aluno
da EscCa Navül reprC\'ado em uma
disci nlilla seja matriculado no ano
it{nfcli8tamen1 r: , sunm"ior cCt.l1'O aluno
dependenw da d~"cipiina em quc foi
r(~,pl',ovndo.

Projeto n. 4.607, de 1958
Revoga a Lei n,· 1. 8!l4, d.e 30

de junho de 1953. flue regula a
promoção de ano doa aspirantes
da Escola Naval,

(Do Pode! Executivo)

(M Comis.sõ~s de &gurança Nacio'
nal e de Educaçao e Cultura),

O C"ng1'essu Naciollal dC{lreta:

Art. ],' Fica rev~gada a Lei nú
mero L 894, de 30d€ jUt1ho de lD53,
que regula a promoção de allodos
espirantes da E>3coJa NavaL '

Art, 2,0 Esta lei entrará em vig'Or
na data de sua publicacão re\'ognda,~
ao> disp':siçõesem contrãrío,

Altem o Dec -lei 1l.° 4. 2~4. 'de
9 ae ao;:/ lic 1942, ';0 qlie se reJe
,re ao apr,';;,i:zado ,1,) iiio~;;a es
pUnllm, nos dois ciclos elo ensiílo
secunuá:'io,

Projetos
Projeto ~. 4. 606. de 1958

oa dll segundo ciclo ~"':;21:'ol,;.J" lia I EXP08J:ÇAO DE MOTIVOS DO

.
ins;ruç5es' riletodo:é'gicns bnilta,las MINI5TERlo DA MARINHA
para R execução do programa O:;Uf,
entl'e aS f:nalidade~, d~ :nsino ~o E.S-

1
Em 22 de setembro de 1958. \

l}anhol,es,á ade 111_St. al.-lhe ,\ c.li'.1 Excel€lltlssimo senhol' Presidentlf
~enl romsl'l/c:l c:Jm:l ldo Por .,l'E-·ntt'S; ..
que tem a linaua d~ C~teJa ',! c'a, da República. n
n'F~nj'ia dos pdses am~l'lcanos, J ~ue ,I N,) oficio inicial do process qUe
3.1\.4dPil'á ~ cOln~,rendel' os,sent1meJ1t<~ nesta accnllj):Lllhul a EscC'la °N:avaJ
~é.n~allH;lrw:Ll10s . .1 propõe a rev'0gaçào da Lei 'númf:~·q

- ma~or est:'eitamento dos l1oV"s, 1.894, de 30 de _junho de 1953,q~C1
do colltmen e am,:~'icano recJa~n~,I'o Il'CgU]lL a premoça" de Ctn", dos asp14

lD" P"de1' Execlitivo) entanto um ~st\ldo mals inten~o c.o mntes da Ekcola Naval. j

(A,s Cumi"toas cl~ Cul1'cjeuiçãn e -.d'ema esp11Ü~ol. 110 curso ;~:.:ünda.1 O refe:-ido dlJ:loma .Iegai, queniiO
JU~~';';;d Uu :....~·~·.~o ,PÚJ:.:.cu t.: l.l~ Fl- 1':0'. € u. ~U3, inc:~~o. com9 =1l::;~~j)t:~1::: foi· 'e:Ql'e~sn:-néltc ,snncLnado pelQ
nanças), ob:'lgatcr1 1 no pnmell'~ ClC!O, 1, fll1~ I então Prcsidel'te ti:'. ReoúbJ:ca. mas

. de ,ser dRc1~ maior. difusão l"{>"{'~ sim pro01ul:;ado pelo p'resid~nte d,~
O Cú::g:'~~su Naciun;ü decreta: 21,s:no e tornar po,slvet a plena ~ "r.. Senado Federal, ne. forllla do § 4,~
ArC. 1." O ioioüla esp3.ad(d s~:á ',eClwiío .des Feus objetivos, I do artigJ) 70, da Constirtllção, per.

fiJ.tLS,rac..{) n:'5 aD~t3 cic:os ,uú en.t;.J).J I' ,'. .' _' :, ni.ite que 1) arpirante da EScola Na-
I.seCUl1C<í3.l'.U oc:~e,:Y3.cta~ 3.~ .n.~l~la~ .l,~l... E~·.nnao em. trf!mltaça~. n.o SCP.:1'do l.. val., ,reprovado . e~n uma, àisciplina~
'. si~ cseabe;eeJdi;~ L1"J.)"c;~tu-;el l'.Ú-1 Feeler~l o Pl'..OJ€to .de lei da r.:~mHl'a ,seiama:riClllad(>, cCmn d>epcnàenté

JlloCro 4.~14 ce 9 de :l.v:'ll dt~ HH':
f

n.o 338 de 1958, qu-z àánovo l,t'::1Cl de~l;j3. m'.~tél'!::l~ no 'ftl10 in'lediata..
punl o €l-:.~~C.O, do l.j::~~.i&., mglc.:." úl': à... Lei C?l'g-an:cn do, Ensino . :-3~~unlui.. ~ mette suOel'iOl' do respectivo cursO.;
clu6~\'e no <:U~ LJ.~~,;e às cénes c cur.:::','; :1.'.0. st:r:a 0pol',ur..~ essa ~'nlct.'lt.~\~a·1 _. _ ' , , . . . _
~l~qt;e Gerá Jec:omtt:.u, .' m,di~,Jlte emenda que poderia ffJ' O:'nrul'me esc:are<:~ 0. orgao propoo

. ' : np:'e~cl1tnda ao pl€r:ál'io daquela o: .cal nen,e, tal COll~e,~'ao e por demais
.'.1'1. 2.', &,:.1 Je1 ~t.:'a:'l "aI ";'0: : CJ COI1O":'es-,Q N~c;onal. prejudicial à formaçto intelectual

nad.atn c'e, SU;l ,publlcaç210, r~y~g.a::ins i, -' , ' dos fLtt'U::::S (l!:cln:s da t1m';nba, luna
a6 d.~posjç"Ql; em CO'llr3."lO. i O ~.1·nistéI"O da Educação e ':;J1'1',-! ,'~z que nS e'!enru2is bell~ficiãJ'ios elo

I
,'a, q,,;,n::o se manifestou SÔh1"c ° re.IJav, 1" legal, em razão mesmo . da

,. __ fe~'!do proJetei em Julho d~ 1957, c-r:-: maior at~nçD.:,;J ,qt~': na~ura;mente.. di~ ...
MENSAGEM K o :>3,-,58 DO P.lDER : do em vista c seu pt'Opósito ,2 sim, pcnsam. a dlsclp.lna o~ àep"ndenClft

EXECUTIVO pJiGcação dü cllrricu:o, não fêz 'ncl\1:r - a cUJa.> aulas, todaVIa. nao pOdem
Excelentíssiin::..s Sc:inhores ~'denfbl'(]s (] ensi"t~:o do 'E2·1=3.1:hol, m~s 6' s';lO,S,la; e's['o; pl'e~ente,~ .~ são !e\'~dos _a de~..

de Con~resso Na~i()naJ: t\lti\'.~ al~rnvRdo pela douta Co1'1;';'<':o I curar dlls materlRS .p,ropn:\s o~ anO
de Educaçto e Cultw'a do sennC:c.a. que foram prCmoVl(tCS. de tuoo 1'1!oo

Na fu'n~:j,a do 3:n, " 67 da co.1.':I,~itll!- J:."'ede~·al incll."luésse idioma c::nno d:.'-.' sul~and;) UDl cur,c:o Que. ~ quando ?On..
,ão, t~nl1o •. hcllla àe "uom2~tr li cipllnacomplemen:at do cur"o p.'na- cl:I1C\O, a.pl'e~el:~a, ,aspec,os de ll're-.
lI.prcc;açiiU ~, Vo""a~ EXcel~n,; ...s, i sial e dos cursos cláSliico e cie:l:jfi, ~llss1vel . de.1c:ei~cla. , compl'OmetCn-
a<.;úmpnllhadú de E.'Xpc~;ção ae .Vil:-' co (item.I1 art, 10), oo-~e, ass:m. o. a-t~ l1lvel .em. que até
vos do MnÜ5tl'o cic ],;.,taoo àa ;:;JU,R- entao se mantll'era n ens.mo sU'Periolií
ç~ e C,tltUl'~, o incluso pl'oje~o c.e Agora, no entanto, tcndo p.mv:sta na Marinha, ~
lei, alte:'a:loo o DecretO-lei n,o ~,~H. os nOl'es rumos da po!íticacontlt.l°ll- E' de se ressaltar ademais, ql~;
de 9 de abl.! de 1952, no que ~e re- tal, o M:ni.sténo da Educação e CI.J, pelo Decreto n,o 41.539, de 20 de
fCl'e ,ao 1I,prenlliza:i<l <Lo id;oma ".,õPl'l- tl.lra ju!garinrecemendãvel a '!ll'lu- ffi'il,iJ) de 1957. f:i suprimida. na Aca
nhoI, 110S ciclos do cru;:no ,eCU:ll$. sã.) elo cnsir:o do Espanhol eom;; dis, demia Militar das Agulhas Negrall,
rio. cipiina obrigatória do 1, o ~icjo r:O a DOssibilidaae de . promnção de Cll.

curso secundãl'io ampliando a mie .,1 -. detes. cCm dependência de qualquer
tin do iJus're S2nlldorDomin'l'~ Ve· di~ciplina.
la;co, ODns:;bstnnciada na em~ada

que ofereceu, (ornando o idio.lla :Es·
panhol disciplina estrutural ,~o 2 °
ciclo. em paridade com o Francés e o
Icglés,

A equipa:ação do ensino do :c;;ol:la
espanhol ao inglé!: nas d,versas se; tes
e CUl'SO, <Lo ensino secundán:> tal
como pl'c:scr2\'c o pl'ojet<J a.nexo, im
põe-se como corolário. do~ novos ru·
mos dadcs ao pan-amel'lcani.,mo, em
c.onseq(jênc:a da po!itkaadotada l""'o
Go"prno, eis que ,se. ira ta do ,à\O;nli
falado pela maio:la dos povos ::men,
canos.

Ap1'ese~1:nndo eSlSaS constder'l~,jes

para as p,'ovidências que forenl jol
gadas cabíveis l'el'-ol'o.a VossaF.:x

Em \'el'da,tie, é llma resultante1:1a- celéncia os pl'ote<tos d.o meu ;Jl'ofun.
flU;táveI das amplas perspectivas q1',e: do. respei~o, - Clóvis. Salgado.
se abriram ao entl'e:aça,lnento dl<':
relaçõeo pal1-americana~, atra ,p.s Ó~'
atual polftica continental, de ('f,bl'
Intima aproximaçâodos pai.,es <itste
hemisfério, .'

Rio de Jan2il'o, em 22 de .etembro
de 1956. - JU8celino Kubitachek.

"\1' J~:O'trDOS }<~ no Ao úlP JiHllH
.·!)S SEGUl:iTES " ,

III - Expediente

(iui:'l~ :

Pül't~JlÚ :

8iíl1 Puuló:

Campns Vel'l,;<11 -f'>SP.'

Caslililo C~ltIU! - P'l'N.

11,'1'111'1'( T,,',:y - UD~.

Lincolll F~li~';lno - I'::\D.

Plaeido Borim - 1>81'.

ClIlI!I;l. Hasln" ..,- UD~.

}'un:'i'l'a ~l SI:\il- P:-;I).

\\Inl:l1I'l' Esll!lila - 1'8D.

Maio UI'05~O:

PlJilild~IJlIJlJ Cia:'l'ia - 1':3D.

VII'::;, :'ido -VfB (20.11-:'8),

Turso DlllJ'D - 1'SD.

Uniria .\lac!lado - PTll. (H).

o SR, JOSÉ BONlr ~CJO:

Passn-,5C 1J Icitul'u. do cxpcdiente.

o SR, PRESIDENTE:

llivl!l1;;íl' C<'II'I,';: ':"'Plú.

1111110 C,t1",,J - UIJ:'<.

. Luiz TOllrill!lo - 1'81'.

POrllll,;<11 ']';1\,<11"':"

,Hio 131'111lde UÚ Sul:

Daniel Fal'ul'O -1'8D.

Luil'COIllpl)gnoni - 1'H1',

N~slol' JosL - PS]).

o SR. PRESIDENTE:

A Liõta de ill'eS011';,\ acu';<l o com
Jlal'ecirnento de ·11, ~1"lhúl'es D~[JlL
tados.

Eslú aIJerla fi seÕ:'flo"

MENSAGEM N.o 342758, DO PODER:
EXECUTIVO

Entrc essas mediJa~. está a in~':lJ- ,
são do eru;ino ào Espanhol como dis- Senll0res Membros do C011grc3s~I

Do Sr, Benjamim Fal'ah, nos sc- ciplinaobrigatÓl'in no en~iIlo "eelal' NaCIonal. I
guintes 'lermo,: dário JdlOma dn maIOrJa dos P:'i'{,B lí,,!< fOrma do artigo 67 da COn~ti- 2, :f:ssc dispO.clllVO lrga,l tem de·

~merIeallos. cuJo conheClme~tO, l_fIa ItU1çã", tp.nho n hr~nr[\ de apresenta,.! m~nstrad., g r n v l' S mconvel~len: es
Sr. Pl'esidelllc. Juventude br<lSlJena, eonstllUlrá maIS a Vossa.!! ExcelêncIas, aco."1'1panhao" I pOIS o nl\U:o dependente, L,to c, a]u
Indico, em 110me da bancada do um liame com os povos do contlllcr-Ida Expo~\çfi~ de MotIVr." (1:0 Millis- I~ ~,~I~ .. n~o, De'~e carpac.ldade p:lr~

P S P d I I CIl'] ',s Frcitas Ite, tro de Marmha, o inchlsü projeV'- c_n~c~u_. a,,)I,,~flçno 'em louas as dls;1'; v'j'c~-I f~jcl~ ,ai o , g, A atur,l Lei Orgâmca do Ensi.o~ se-I de-l:i que rc:vora a LeI número 1'891'1 LlIllma,' rle um nno, l'Scn.lar, é oim-
]l, ". cundário já prcvê. é verdade. c eml- de .;) de Junho ele 1953, gro.dn a e,tud;tr ~, dISC1JlI1lla.~ do anO

8.S, 15_10-58 - Benjamin Fa- '!lo do ESp.ll,ll0J mas com a :!'l.'Jçá<l j Ri ... J " lmedlntn;m~ntc supen,)~ além daquel:l
I

' ld' '" ' , ' n.,... ancno, em 24 de sewlll- em ~U>' rOl reprovaelo, sem poder as-
ra I. e, llp€nas, wn an., e come Jl'~.p.)- b,"~ de 195~. - Jus;;ellrto Kubztschek, 's'ir :\s ~n'fl'lj dessa última.

E,} Sr. Ali/unes de Oliveira, nos
~cglli:1tes léI'BlOS.

(1.0 Secretário), pl'o~ed() 11 lei Lu",
ra do seguintc.

Il - O sn. :'lE:WOXÇA BRAG,\
~ (Suplentc de SC/'N'fúria, sel"/JÍ'II
tio de 2,0) JJl'Ocede ri lfÍcitlll'Q da '1/,'.1
da s~ss~o antecedentr., a qual é.
eem olJsel'\'n~Õ(;s.'lssinGdv

'i·~;,".'J·;·rr:l."" ,.... -;'1';";''-'"-''' ,':'.'.í'\l;''i.,''., ,.:';.... ,,'.I,J•.. "r~,~.,,'~,~~'.2.)~:'.<;'.:'.·.:: .:,;~.·.:r,..•:·...:i,.,~-,',0.;'.-.',';i'}',~","-.i.'.:;:.t~· ...,:. ,t':' ':,,:r,"" :~'-""'~'-'.. :~""._.. ~:'-'".,-,'~~7~~.-~,-~~-~,._ ..-
<~~<-::i\",/:'~ ,:",~:-::'; ,'<':.?~;':'::~':.~. ,:!;:~~'" "".. .,--" .. " ...... ..",' .. , 1~ 'I

'·"·~,~St"QL':~;i.I)I.("'ÓR~e.().r~q~~~p}J~lCIOrrJM:.,,·(~eçlo I}" ' __ o __ ., 1lufuli'ro <te 1958

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS .~," ';4"
DE 1958 DO MINISTÉRIO PA

EDUCAÇÃO E CULTURA

Em 16 de setembro de 1958

Excelentiss:mo Senl:<:r Presidente
SCIIIJOI' P['esilll~Ille. Ida Repúb:ica: ." 'I

Comunico a V Excia. qu' nê'- A reVl~ao da Pol1tlCl1 concmen,al,
" ."", " . e o em que se empenha o Governo, com

ta d.lIa I e,}~olln'O o !lI~nualo de o propósito d2 dar novos rum')S co
Deputado Fedcr:t1. UéSISLwd.o o 1'es· pan-l1mencani,mo,recomenda aaclo.
tuntr. da llce:Jça .<j1.1CmC fOI conec- ção de medidas. no Si!tor da. educa·
(liua. ção, que pos.,am contribuir 00..:\ o

seu êxito.
SaJa das Sr.ssÜr's. jfJ·!0_195S.

'A.~Anfllnes de Oliveira.

(i,'"
~"'" ,~

;~;:~'.',I.l:.;
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3 .. , o a.\uM dependente, em S~l'a1, Projeto n. 4.611, de 1958 b'lX)entOll eruzeirc~) para custear 11I1 10. Relativamente! c:ia~ão.de fun~
flente·se· obrigado a abandonar o es· despesas dec·arrentes da, criação doi-.. çõe:, de Cl.:t:·anumerW·ioOs-mel1801ista's/
tudo de disciplinas do ano a que fei Cria cargos no' Quadro Perma- queles cargos e a sU'bor<linação dil'e- . p,·e.en<lida pelo Ministé:io, co-nsldero1.l
prccuovldo, fazendo exames em 2.fi nentc do Ministério. da Agricul- ta da Escola li. superimel:<iência do I éSre Departnment{) proviciél:~ia prejU-
época e tOrunll~~,se um aluno depen- tura, c dá outras PTovidéncias. Ensino Agr;coln c Vttel'imírlo. <licada em face da proibiçio dc ad"
dente dura::lte todo .. resto do curso, 3. A procosta anteriol' do Ministé- ml<sóes de~sa cat€goria de servidor.
além de não estudar com o dev\dLl lDo Poder Executivo) 1'10 . prev!i, além dcs cargos acima determinada pela Lei n.'" 2.284. de ~
cuidado as disciplinas em que cr.n~ (As Com\l;sões de Constituiçáo e I aludidos, a cl:j~ção d;) olltrcs, de na- de agósto de 1554, alvitrando, entre.
segue obter aprovação. Justiça. dc ~el'vlço Público e de Fi- tureza bn;,()c"auca e de funç~es de ex- tanto" li cCllveni~r:clll de se estudar a'

• , '. nanças) . ItranumerarlOs-mensalistas. Preten- pas:ibilidade de al.eru l' .a J1Jtação da
4. A revogaçao daque.e .ct!spOsltn·;;!· . dia-se, assim, doca:' a Escola de Agro- Tabda única ce Men:::uistas do Mi-

legal ob~·igará. o .;tIUllo ase d~dir;arI O COngresso Nacional decreta: nomla. da A.mazónla dos sel'vldor;;s nÜltério, ou, no: caso, de fUnçô€s do-
cum mals atençao a seus estucOs '. ,_. . I dccentes e admil1l.strativos indlspel1- centes, come as de .I\.~sis'.ellt,e de En-
pal'lJ, evitar a perda de um ano em Art. 1. Sao crlado~ .no Qt;·Mlro i sávels ao s~u normai fUncionamento. sino. fÔS5e promovido o seu preen-
seu curso e além disso lhe possibi. Perman€l1tll d1J Mll1lstel'lO da Agl·l· I 4 R s lt d lei d chlmento, mediante con'-!'at-o, na for..
Jitará a reallza,ção de .um cul'só re- cult.ura .e dl'stinado$ r, F6tJO:fl de! adcção .~ sam~~iJa a:c~1~~laa ;nFde ma da legislação .vigen:e.
guIar sem sobrecarga de dlsiclpllnas. Aglcc:onll~ da An~a2edl'1., 1~:;tltu1t1a.! () Min13:é~,0 que a 'mesma eae destiri~~ 11. Com fundamel'lt,:) nas. razões,
O en.~ino da Escol:l. Naval muito lu· pelo De.:l eto-lei_ n. 8.290, oe 5 dt: va a permitir o funcionamento l',egu- acima apr€sentadas. op:nouêste I»o
crarácrom aquela revogação e me-, dezembro dt 1940, 06 segulnt-es cal·g.:-s: lar da &eola de. Agronomia da Ama- p:lrtam(nto em seu eX~"â;ente ante.
D1'O será o n~~N de alunos desU. I 1. Diretor, ioolado ~m cc>m~'lêão, zônia, cl'la!la em 1945, pelo Decreto- rler. ap:r.as pela C:'iaçã,j de lca.l"go
gados por deflclencl:l.em pr.vas es-I padrão CC-5; . ' '. l~ n.O 8.~90,.al1exa ao Instituto AgrQ- !solad:>. de provlmen:o 2m comi&;â?
colarEs. I 20. iProfl'605or Cat\!drrático is01'ldo nomlco ao NOI·te. para supl'ir lacuna de Diretor. lladrãoCC·5; v:nte ollrgoi

• A AcademIa Mil1tar das A"U. 1 efetivo, pa.drão p. . el';lstente naquela região, com o fe- Isolados, de provimento e~'etivo,de
• - '. chamen\o das Escolas de Agronomla Profe,sor catedrático. padrão O· e

lhM Negras não mais a!lmite a pro. Are. 2..' A E6co1& de AgrOIl()C'!i,l da do Pará e de Mailáus. de uma funç~~ "ratiflc~da de secre-
m<)çflQ de alunos cem dependêncIa e AmaZÕllle. flcar.á dlr~ta~len:e subor- 5. All'flava, entretanto, Que ames- tário, fimholo I'0·6,
10i a existência da d ""ndên 'i' dln~da à Su,perln,tendetICla 00 En~ino m.a, por circunstâncias diversas, Só 12. DepOis de reexan:1na~ e prece!·

, c.- ~ a Agrlcola e Vetel'l(lário .do Mlnilltél')O I pode funcional' em 1951. mediante aUo :::-0. o MI,nistél'io ac:1he U as. res'i'i~õ~l
nesse. Academ18 que constituiu r, da Aglicultur8. . torizaçã'Q do re.\pectlvo ministro, de apresentcldas no item. ~nte::ior, Des-
maiol' argumento para que o cor.- Art.3.' Para 8~nd,er às desp'~6a.. mane,ira precária, oom graves defi- tarte, volta a nrop6-1a, na forma sU
gresso Naclol1al aprovasse a lei que dec.:Jrrentes desta leI, e o Poder Exc- ciênCiaS e sem atender à.\ eXIgências gerida POI' êste De)artamento. não

. ',' cutlvo autorizado a abrir pelo Mi- mmimas de ordem didática ou admi- cabendo, a5S1ln, qualquer objeção a
doetermlna a eXls.êncla de alunos de· nistério da Agriculcura, o 'crédito es- nistratlva.previstas na legil;laçào fe- aUea mesma seja, l\g,ol'a, eletJvada..,
pendentes na EscOla Naval. pecial de Cr$ 4,430.400,00 (qu~tl'O mi. deral dl' ensino superior. Ressalva-Ee. apenas, a circunstância

1hG' . t i 6' i de que a cri";ão de func1i<> gratifica.-
6 COn.li::lera11do e.s razões acima .' 'es, quatrocen os etr nta mil e . Com efe to, não dl.5punha a a1u- da poderá de"o' d d t'

proponhP a V. Ex.fi providências quatro~nto.s crUZeirOlS), lI-%im !liseri- <tida Dc~1a de ~ongregação, C~>nse- vadas as exi;ê~g:s da ii:~' ~::s:r~
junto aó Congresso Nacional 'para a minado. • • 1h~. Té~nice, legu~amento propl'!o. vi~r a respeito. . . ç
revogação da lei número 1.894 de r..r~ i\.~~g ~~sr:t:cg~ dl>C!nte e adnums- 13. Nestas condições, Me ~parta..
30 de junho de 1953. América Pe6Soa1 Permanente.... 4.356.tQO 00 relha'n~ntc8 ln~lss adt:Q,u~das e apa- mento tem a honra de submeter o
Jacques . li-fascarenllQS Silveira Funcão gratificada '... 14.400.00 tabel~clmento de ~~~~e~O'1~n~~i;r assunt'O à elevada decisão de VOMIIo
VJce-Alnul'allte (Dll'ztor). ~juda de custo e diá.rlas 60.000.00 7 /li .._., ~. 'I' • Excelência e de opinar pe:!) eneami-

Ô ------1 ., o e......ne, entno, precedIdo, 16- nhamento ao Congreao Nacional doe
1. Despacho 4 430 40000 llre o assunto, acentuou, inicialmente, anexos pr{)ietos de lei e mensagem

Oire~'riEl. d Pess al .. Ieste Departaml'nto as con!llções em dispondo SÓbl-e a crução de CaI1!oB
. - o o ----- que. vinha funcionando a Escola de lísOladOs em comjssiio e efetivo no

N.o 004.370.. Art. 4." astll. Lei entrará E'lll v;!lor AglonoJnia da Atr.azôlUa, em oonso- Quadro Permanente do Ministério da
Rio d J.. i .0 F las na data de ~ua. publlcaçãc, revoiSdr._</ nânoil\l com .0 que pr&<crl'V.ia o oeoAg.riCUltUra. destinados à Dc01.a de

e ane 1'0, • .,.m... 8Il disposiçõe.s em contnl.rio ereto- ei n." 8.290, de 1945, em seus' I Agronomia da-Amazônia
Do: Di~et~r Geral. • ~ts .•4.0, 5.°, 6.° e 7.0, abaiXo trans-j Aproveito a oportunictade para re-

c tos., novar a Vessa Excelência os protestos
Ao: Ellmo. Sr. Ministro da Ma- MEN.SAQE!I.{ Ni' 350.-58, DO PODER I ."Art. 4.° A. Esc.01.0. de Agrono- do meu .mals, p.rofur,do I'espcito. --

linha. EXECUTIVO D1l{) da Amazówa viverá. até ul.l QJosé GUIlherme de Arag/io,.· DiretOr-
terlor dellbl'ração, em regime dl' I eraJ. . .

1. Participe & V. Excla. que e.sta Senhores Membro,s do OOngreS60 es.tl'elta cooperação com o Insti- P' t -.-- .
Diretoria aprOI'R a proposta do Nacional' . I tUto

d
AgrollÓmico do Norte, utill" I rOle O n. 4.612, de 1958'

Ellmo. SI'. Diretor da I!l5C'Ola Naval.' zan o-se para os IleUB trabalhos
lCtn cumprimento ao diIlposto no de t6das as dependências e equl- .C:oncede isenção tU I1nposto"

2. Solicito' prividêncla de V. a.rt. 67 !la constituição, tenho a han- pamento~.dê8te, . . f4XClS._ alfandegária~ e quaisquer
Exeill.. no sentido doe que o C011gre5so ra. de SUbmeter à consideração de Art. ~. considerar-re-ã. como outros 6~us federaiS para· mate-
Nacional revogue a Leln." 1. 894 de Vossas Excelência.s, acompanhado de no-va atribulç~o 130.1'11. oS té<:nicos ria! destmado li cnnstrurãn do
3e de junho de 1953 ... _ Hugo de exposição de motivos do Senhor Di- COntratados ja eXlStentes, ou que Pal)Uh/io .da Exposição Tntl!rtllU)lo-
Moraes Pontes _ Vlce~A1mirante, Di. reool'-Qel'al do DepartamentO AdlUi- ~nham a exlstil', no Instituto I lIald e Indústria e COmércio 4C
l'etor Geral. nlatrat.ivo .do serviço ..PÚbllCO, o in- ron6mico ~o Norte o desempe- I Rio de Janeiro:

clWlO projeto de lei que cria. cargos Dho das funçoes de magistêl'iO na
!lo .Quadl'o Permanente do MinIStério EIcola de. Agronomia da AmazÓ' t. (Do Poder Ex~utlvo)

LEGISLAÇAO 'CITADA da AgricultUra, destinadOll à Eticoia Dia, ~onforme a possibilidade de I· (A.s .cnmiE!ões de Economia e 40
de Agronomia da AmazOnln e dá ou- a.prO\ eita~en~o de cada. um. . Finanças) • J

LEI l.B&4.lIE 3() DE .rUNHO DE 1953 tr,as providências, U:~t'l':~ni~~_que ~he ,seja. da~a O COngresso Na<:iona1dC(lretn. "I
Regula Il pr:;moção de ano dos. Rio de Janeiro em 25 de setembl'o oon e. 1: a ao pr prla, quan o I .'. . ..

aspirantes da Escola Naval.· Ide 1958. -, JusceilnoKubltschek, %Iliav~~e~~a~~~~~:IÍoA::o~~;..;cã~rint~~na~~C:alc~~ceI~~~6t~iaE~pod~
O Congr'~SIlo Nacional decreta e eu; _ mas regu1amentare.s establ'lecidas méreio, a.ser relllizada lla Cupit.lll Fe.

pl'Olnulgo, - nos télUlOS (Í/J artigo 70,: EXP0SIÇAO DE MOTIVOS N.o 1.409 ~~i:' Escola NacIonal. de Agro- ~ral. em janeiro de :959.. lW,!DC3o da
parágTafo 4.~, da Constituição Fe-' DE 1958,' DO DEPARTAMENTO Art. '1.0 A Escola. de Agronomia .qU~:t~~t~xa6nal!a~~~g~~laG.e qu~iE.
deral, a seguinte Lei: &~LICIOSTRATIVO D08ERVIÇO d{~ Amazônia será p()sta em fun- no que diz res~itoe~~: sP"d~~~SIV:

.."'.... _ Cl onamento por partes, reso1ven- arti lm ad " G'
Art. 1.° AOs aspirantes da Escola Em 18 de agôst{J de 1008 do-Se o provimento de suas ca- ou gos t PO~t os .que, dlretarnfl'lt'3

Naval, rl'provados em uma s6 ma. .. . , delras, , até onde fõr pcss(vel .de .~ llOr rans orma.cao. fCJ~1U. e~pre-
térin. rá pe iti!l ... -' o EKce1elltlSBimo senh()r Pl'CIlidente da &ç,Ordo com o previsto no artl-, ~os, ~a eOllstrucaodo Pn t

!l111a0 da
se, rm ti a pro:n~~ao ~ ,'RepÚblica. . ..' ao. 5," dê.ste Decret{).lei, ou por I .;.'....OSIÇO e .q~e p05S>1m lt:cldir sôb~e:.

al10 segwnte. com dependencla. No processo anexo, o Mimstél'lo da, melO de oonU'at{) de professores I al materla. a ~er empre.:<ano 'nas
Par' rato " . • Agricultura. jUntandQ a.nteproje~v de à conta de dOLações orçam~nrá. obras _de construcão e decomcã'l do

, .~ unICO. Os aspiran,es lei e mell~agem, ren~,va proposta de rias já. existentes para o lI1inisté. ' pavllhao ora em construção J1 Cam_
beneflClad,)s pela presente Lei s6 po- criaçá<> de cargo.s em .eu Quadro Pel'- rio d:l. AgriCUltura". . pode São Cl'i.~t6"ão nest.a. Capital.
<1el'lio prestar os exames finaIs elo manl'nte, que será de criação de' car- 8. A seguir, reconheceu que, para deooe que ineXIsta ~lmilal'. nncjonal
ano ao qual fCram promovidos de- gos. em seu <»uadro Permanente, que a Escola funcicnar COm direção inde. ou, ~Jo ate~da. êlstl' àt; !!Speclfjcaç~s

I . serao Ifestmaaos à~eol:l. de Agrono- pendente e organização própria con. eX.lIl as mna a ExpoSlcaO:' . '
p? s deapro1'ados no exame da ma- mia dl1, Amazônia" instltufdll.pelo De- forme preconizal'a o Mml!térib e li b) amo~tras e material de prtipa;.'
teria !le que dependiam. cl'eto-lei D.O 8.290, de 5 de dezembro pról?rio Decreto-lei n.o 6.290, previa, ?,'(Inda. aS61m dl'1'i.da~1ente caracteri-

Arl' 2 ° 't '. . de 1945. . ha.Vla pl'emente necessidade de c"ja- zado e para dL~tl'lbulÇ~<> :,,,r'llr,im ~
pira,ntcs . ,E~ta~el cfP1JEs~~-se n?s as- 2. prevê o anteP:'ojetojde .lei, ela- '<;ão de oargos li função lfl'a.tifl~~ia. g1'l1.t\1ltnI1o recinto da Exposj~.'io. ;
. . .' l.ep en s a cola "'l'a\'~l, bO'l'ado pelo )"f1mstérl0, 11 criação de 9. Dada, entrelanto, a política de Art. 2." A presente Lei enlrar:\ em;
wplO\adcs ~,penas em UUla m<ltél'la Ium .ca~go isolado, de provimento em compressã{) de despesas determinada vill:or na <:la;ta !la !lua pubJJ{"~lio. 1'l'Vo.
nc ano de _952. cOln1&ao, de D;reoor. padr~o CC-5, de pe.10 Gcvémo, JulgOu-se imperioso li- gadas tII5 dlSposiçõe.; em CO:1t=á.rio.

AI'!. 3." Esta Lei entrará em viB~l' 20 carg1lS Isolaúo'S, de proV1mento efe- 1l11tar a cnação de cargos aos estri~ ,
na data de sua publicaçâ tive. de Professor ca~dl·ático,. p~- t~mente necl'Ssál'los e de natureza dI- ' ~""""T'"

O, . drão O, e de uma funçao gra tlflCaaaidatlca, sugerllldo, mnda' fõssem ~ .."""'''"A.GEM: N." 353-58, DO
R~vIOgam-sc as disposições em 0011- de secretário, simbOlo FQ·6 .. Oispõe, servlços adn~stl'atlvos da Escola de PODER E..'ti:ClJTIVo

(1'11110. ainda, o mencionado antepl'OJeto s6- Agro~omm da'Amazônia a!oendJdo.s por 8enhol'es Membr d C \
5en"d Fed al 30 bre abertura de crédito especial 110 pessoal .do Ministério, o que se cional oIl o ongresso Na.",
.," o er, em de Junho vaiar de Cr$ ••430.400,00 (quatro ml- eonse~ull'la, mediante &lte.·nç'o dl' N '. I,

(,h . ~3. - Jo40 Café Filho. lhÕES, quatrocentos c trinta mll e qUl\- SIIa lotação. "11 forma do ll1·tigo 8'1 da Co1loStttut-
eãn. tenllo a honra de apre.!entaJ.' .1



S~nh~ Presiclcutz

MOTIVOS Nú·
00 MINISTÉR10

MENSAGEM N.· 343-58, DO
PODER EXECUTIVO

3XPOS1QAO m:
MERO :;'"5 '58,.
DA GUERRA.

Ul'gente.
Exceler1tissrroo

da Rcpúcllca.

Projeto n. 4.614, de 195a
Autoriza n l'odcr Executivo a

abm. pelo Estad" Maior das Fôr
ças Armarla.s. o credito suplcmen~
tar . de Cr$ 2.l!80 .147,20. Dara
atender a Ilespes(ls com material
decOllsumo. Proie~o n. 4.615, de 1958

(Do Poder Executivo) AutoriZa o Por1.er. Executivo a
. (A~ Comilssáo' (i.e orçamento e Plsca- abrir. pelo Ministério da Guerra,

ILZaçao FlUilnceira), o crédito c~pecta! de' Cr$ ••••••••
15.00íl.COO.OO. destinado à aquisi-

O COngresso Nacional decreta: ção de. material para a ~.' Com-
~rt. 1.0 11:' o Poder Exec:ltiv() au- panhia de Gua·roos, secl.iada em

tonzac!? a. abrir. pelo Estado Maior Brasília. .
da.s Forças Arm'.ldas (subaoexo 403 (Do Poder Executivo)
da Lei n." 3.3:<7-.'\. de 3 de dezembro
di! 1957) acredito sUp'lementa.r de <A Comissão de Finanças)
Cr$ ~.080.147.2C (doi/; milhões. oiterJ- O Congre.s.io Nacional decreta:
ta. lml cento e qu.arenta eset-e cru-
~ll'OS ~ Vinte C€rllavo>s) como refõrço Art, 1.0_ E' o P:den ExecutivJ a.U-
ã c.eguin!e dcooção: ~:riza.do a abrir pelC) Mimstel'loda

Verba 1.0.00 _ Custeio. Guerra. o crédito especL'l1 de CI'$ .•.
15.000.000.00 (QuinZe m.llhões de cru'

Consignação' 1,3.00 -' ~htérial de zeirC)s). destinado a ocorrer a del-
oonsumo e de tt(ln.sform~ção. pesa com a aquJsjçiLo do material

S Ix . - . necessário à. mot"riza.ção total da 6."
d u. 01?':llgr~ç".,,() .1.3.)8 - G~er,,1; C~mpanhia de Guaidas. sediada em

e aJlIIlentaçao; artigOS )lara fuman· B"acUla
tes -:- 1) Gêneros de a Hmeotação • • .•.

Art 20 .,.~ • Art. 2:° - Esta Lelelltl'ará em vigOr. . =.a lei ~ntr~rà em vigor na d:J.ta dt~ sua publicação. revog~das
fia data de soo pubhcaçao, as disposições em cor.trárlo.

Art. 3.· Re,ogam..,;e as disposições
em contrário.

13, Empreend!mento dêsse vulto não
noderia J)l'f'Sctndlrda mais estr~ita co
1<tboração entre 0& llr.deres núbllcos' e
asent!-!Me~ que o realIzam, Assim.
desde o inicio eloS tra.1l..'llhoS, taCoU a MENSAGEM N.o 340-58, DO SenhOres M~mbro" do congres.!o
êste MlrtistérJ" a ine1.1mb~ncia de ar- PoDER EX................ Nacional.
tlc\.1lar a execução d3S medidas que se . ""-'v UyO . •

impunham. para o que vimos obtendo Senhúres Membros do COn2're,5C> .Na forma do aI tigo 67 da Constltui-
a. ConDeraçáo não apenas das secreta-I' Nacional. -. I ~ao. tenho ~. h{mra de apl'esentar a
rias d~ l;"hil~ d~ ",az~noja. Vlaçân o . Vossas Exce.encms. acompanhado da
Obras Públicas e RP-lacõe-s Extennres. . ,Tenh.o a honra de submeter ã. de. Exposição de Mo~ivos do Ministro ,de
""mo. es;:ee;almente., da Própria Pre- liberaç&o de Vossas Excelêm::as' a Est:tdo dos NegÓCIOs da Guerra, o m
feitura d" D'strlto Feder~1 ede enti- anexo proj~ ele lei. aut<lrizando li CltlS{l projeto de lei que autoriza a
Ciade autà·,'quica.s. sem mencioll'lr n va- abertura. ao EsC,do Maior das Fôrças aberturó, pelo Ministério da Guerra,
l!oS~ ~ co!'stn.ntc :l)l/.i.) que estamoS Armadas. do crédito suplementaI' de do cr6elit;n especial de ..
r"c{'h?~~o ~:..s C"nf"c!el'3;çéY;~N::lclonals crs 2.080. H7.20. de1;t:nado a dCl>pes.'s Cr$ 15.COO.CCO,O() (quinze milhões de
da !n' ",;t~!~ e do C"m~!"~to. lmpl'ltel'lvels da EScola Superior de er,.zêlrOS). destinado a ocorrer 11 dt'S-

Gtõerra •. n<Js t!!n:lOS das Exj:lJll,lÇÕ':' pe<a. C;>ln R aqui,içü'I.do material ne-
1~ .. Em um iu:p"rt3nte ac;;>cct(>. to~ de Motwos do CheCe daqUele !!:stado c~s"ar:o Il, 1110t(lrlza~ao t-atal da 6·'

d~vla. cump.re .omda "'~.'l:1Il'ar.a ~dn- llraior e do SenhOr M:nistro cLJ; Fa- Companhia d~ Guard;s. sediada ~m
?ao ~e Pl·n;Jde:1.c'a. de "rdem le~:sla- r ·~enda. QUC Se encontram ap:tl/lIlS. Br9s11:a.
!oiva Da oua. mUlto J.l'á de))ender n. su-. n~ de Jal}clro, 24 de setembro de ,,'., ,. '. .
ce.!'oo d" 'l'"1o~'erl,dlment,) em VIsta .1 1958 Ju..celino Ku!J!t e Rlo d. Janel.:l••4 cJ.e s.Lmolo dê
!'Jcf'r0-me. ~pnh~. 1"·...,de:"te. à necêS- . -. scll t. 1958. - Juscelino KubiUcTI.P.Tr.
sidncle cl~ spr flo"c~r:1'd, à~~n·'·~J"1 _
tntemaci"nal. de I"ldústrla f C"mér"

1
EXP""~IC -O DE MOTIV S

0\0 elo Rl~ de .hnpi-~ Icenr", dê Im. . '-- .". ..• O N.o 9&7.
o.-.st,-,i'. ·qxn.~ 'l~fRnde~8.rias e cmaloo.uer :C'E 195&. DO MINISTéRIO DA
.,utr(>~ 1':1u.' f~d~rais, inc'u~:"'e n" que :f'.\ZElIDA.
diz. r~e~i~~ l-l'iof: nrndutn..Ei e. at·t~~n4i
'mnr.l't1cl", 'me.' Gi"etamênt~ ~\1 l)I>t E.w~! 'n:lSSiqJo Senhor Pre!tclenCe
~~ansf,.,rma,:~o. r:-:~m empreí::ldQll na L RcJ}úbl:ca. '

10. So1> "s ausp.ic1o.s dêst-e Ministério
c patl\)cinin das Confe.d·e~açõfS Na
ciona!s ds Indtlstria e do C"mé:cio, a
alu~ida 1c"xpos!ção pl'npici~mi. um' ver
d"c:.ClrO balanço .las nnSEiJ.S l'eallznçõc.:
Dv campo da.s indústrias e do comer
cif,> do Pals, ~even:!o. ainda ll·ermitir
um l'Xato e M.saz Drov~itoso cotejo com
{oS "'odutos da técnica ~ dnen~enh"
<'as mais -orogregs;..>ta5 nações do mun
do moderno.

iE:XPOSrçAO DE MOTIVas NÜ:M:ERO
4.204-58 00 MINISTi1:RIO DO

'l'RABALHO INDÚSTRIA E
COMltRCIO

Em 27 de a~õsto rl', 1958

Exoelentissimo Senhor Pl'€sidante d:!
:ae-públ;c~.

1. De.sdehÕo muitoS ~nos. inaugurou
o Govêrno Fi'de:al uma' oportunapo
lltica de estimulo :\, realização d·e ex
poSiçf>e1; e feiras. d~~tina('as à exibi
çáop,úb-lica de produtos' nacion:lis e
estr&J1l;eil'as. ,

2. Datam de 1~30 OS primeiros at<,s
- Decreto n.O 19.398. d~ 11 de novem
bro de 1930 - qUe deram expressão
efetiVa a essa orientação do poder pú
bllco. a. q1l(1l ganhoU novo impulso
quando. em 704· de abril de 1934. peio
Decreto n,· 24.163. foi instituída a Co- 11. T,.,d,)s os empreendim-entoSgo
missão P~rman:mte de ExPcslções e v-ernamentais li,:2.c1oS à ecouomla. bl'a
ileiras. Incumbida da organização. no slkira serã" exibidas. de fol'ma raclo
paIs e no estrangeiro. de certames des- na!. 'J' recinto da ExpoSlção,convindo
111 natureza. saJientn. n" t"r.ante à inic\ativa' pri-

S. A cíto.da ComissãD Permanente v~~a. 011e o cert.Rm~ conc"rrerá para
eometeu ,., último dêo!!ses diplomas o ~'crlação de amb1cnte dos mais favo
encarlk> de promover (atligo 13) rávels a nnVoS inv~stim=ntl)s entre

". .. a concessão dos favores de ')rodtlt(\r~s nadona.i~ e p.~trangoeiroS. O
Que deverão gozar as ex])oSiçõe8 e aperfelçooment<, tecnológIco e (\ e.,n
feiras no pais. nacionais oU Inter. reqUente. Rumento da. Pl'odu~;ndade
nac!onais. tais Como a isenção 'de reQresen~. d~is nt1t1',)8 ol}Je ..v"sa
impoStoS federais. estadua.!.se mu- ~::rem atmor;~r;S l\.tmVésd~ .influêneia
n!clpais além de outros sucetiveis v.,reta exercldn sôl:1'e o eSpl1'l~O ~ vi
de obter em pr~l do ce!lenvolvi_ 'It.an toes. assim como doS propr1os ex-
mento dos referidoS certames. 11:'..,s,.o1'es.

•. p';?Conheciao Govêrno. assim, i 12. Já ~ acham eI!! face finsl gs
necessidade de. ~,restar aoS órgãos e trabalhos ~e construcan do 'J:lVllhf\c
entidadesresp.)nsáve!.s pela real!zaç30 com a ãr-ea.Coberta. t'e 32.00Om2 sem
das eX1:l,.,sicõ~s e f'irn.s a MSi~têncja In- colunas. de~~nado. R. a:br!gar tódas. as
ciisDensável ao bom êx:to de.ss inl- \'>e?J:('~nt.2.eo·s!1aelona',se estrangeIras
eiativas. .. as flJ;e ira,,; ~art:cl?:lrdo c~rtame de ja

neiro l)rO:r'm" vm<lnarn. Obra de gran-
,. O m~SIl1a I:3creta n.' H. !63 c~n- de arroj,... aroiutetônico, que muitQ dc.

BllgroU. amda no ~u art. 5."0 prrn- verá c"ntrl1:l11l.r 'Jara o ~l!1.bele~mento
clpfo de q~ a Pena Internacional de ~ C~Y)jtal Fe':!eral. o paVi!hãoem re
Am"stras da Cl(ad~ do Rio. de Janeiro ferêncla cllsl>l'nsará oS. eXPoSitores da
c"ntlnu11l4'l.a g,,~al' da "Lsençã,) pro·.;- ~ere~!'ldade de c..nstmlrem pavilhões
sÓl'\a de direitos aduaneiroS para mer- l)\'ÓllrloS. n qu?contribulrá•. de manei
cadol;as. m"struá.rir.s. material espe- rp decl..slva. para a nrerenÇll. de um
ela! para a r.....n,otruçãn de pavilhões e maior número de exibidores estl'an
pl~bli"a"I\•.~ de nrn')aagcda· c"m " 'lo- itel·!o.s.
me da. Feira. t:·roc?odentes dl' 'stl'an
geIftJ, hem r.om~ de desc"ntos noS 9re
ç08 de ~te~ (> p3S.•it<ren.s d-as ern),Xê
89.8 ~.e nav~cr'~ii() e .fflorTnV;ã...·'i:r')f', 1'1n .......
vêmo da Un!1\,., oU u"r êle subvenclo
2ladas. a.lém d~ isençío de imo.',8to3.

~. Posterl'1rlI'Cnte•. em P..egt:I:1.l11..mto
·(art"Ilr" 7.". aIlnea e) a,.,roVlldo peio
Decreto n.O 3 590. de 11 ele ;~meiro de
!93!1. foi Copr.edi-elo o ahatimel1tA) de
50% sObre as tarifas de fretes n.as es
tradas de ferro do. União oU 'lorel:.
administradas. para oS m~:;\r·lê.ri(ll>.

:mercadorias. e animais destin~r\",~ il.s
ff1rM e I"xnof'~ne. nfic:ais ,,1] ofld~
lizndas pel-..s G~vêrn()S da União. Jol>
:Es!<ld"s oU dn Distrito Peder!!!

'T. Crom ao.~io na ex"elibncla ~dquJ

tida ni'&Se te!renro e cronsiderandn

"a conveniência de se ,1:1anwr.
em c~l'áter oermanente uma Ex
poSleãode Indústria.e C"mércio
a,travl'& da rlual a nr"dução noci,,
nal. e estrln:':eira uo~a a qun lquer
t('muo ser exibida? tnd", ,',~ íl'te
res.'adoS. os bo,nf:flc:i.-..s de lôd" Sor
te a1vindo~ deosa r~nt{nun compa
raçãn de técnIcos P. o~oc~ss"s in
dustria's oara n :l>:te-rfeiçoamcnto
eada VP7. mainr e ~st!muloda pro
duçf>ollac!onal" .

".o;>?' "j' ..... :..,. ?;;::;~' ·;.:':r·/~"f~;~s;~'''r:;'}U''';;7;'W''.:'' ';:::~'h :·)'·y;;';~:;':;;y';:":[rfif~'"?;~"'·fl(:;' .

;,'.~e,~~:18~~'~~1.~:;i~~*:16 '7>' ,."::ipiS:~;R(,()·Â~~.;~2~~~;7·P.~::WtS~o.~:~<:(~~iO.}~·, . ~ "Q,ut~brodL195S
. "Voss::iExcelêricfas. adam.p.át.Jiàda.'dê'p::onnug"ü a Gov~rno. em 16 de setem-construçll,,'do Pavilhâoda ElcpOSi9ãol 'L'enllo a honra de restituir .11. Vossa

. lExpQ>Sição de .MotiVos .do Mjnwo,<i';; lIro d~l!)U.' oD:creto-leln.· 9;lllI!l, .• 'quepo.ssllM Ulcldir sôbre: Exc!êncla, juntatMnte. com projetos i
,c Estado do Trabalho. Indús.tria e .Co· ooloc qu;1l foi cr::::d::.. em 'cl)r'âãter per- a) material a .ser empl"2gildo nas l\Xensag,em de lei. o proc€sso anexo.

mérc!o. o inclwo pro;eto de lei que visa mancnte. a,Exposlç::o InternacIonal ele obrnsde construçiio edacoração do Ino qual o Estado, Maj,or das Pôrça.s
• concedzrã. Exposiç"o .In;~rnaciona! IndÍl.~tlia e Comércio. a ser organ:Za:ia pavJlhão ora sendo construido no Cam- . Arm~da.s sol:clta- ihe seja concedIdo o

'" ,de IndÚ!!trla e Coméreiodo Rio de )}elo ,Gov~m" F'e'i:lel'l':l oU dada em con- :Co d~sãoCristovã", ncstaccldade. des~ refôl'ço do crédito de Cr$ 2,080,1>7,20,
Ja..'1eir,) !sençilo deimpr,stos.' taxas' aJ· C:Jll!iío,j:or prazo determinado e mc- de qU-elnexi!t:l simila.r nacIonal oU destinr.do a' d:sll:sns com gêneros de
:fand,gárlils e qual.!!ClUer,.,utroS Ônu,s diante.subvenr,--lo'. n ent!ll?:l-e1:;rasU~lIa não atenda &t~ à.sesp~cifJcações ex!- at:mentação d:!' ESoola Superior de
fcderais. para. o material quem-en- com personalidad.e juridlcn qlle ofel·e· g!das para 'a Exposição: Guerra,nos ~rm{)s do § L' do al·tigo
ei,)n9. c~ conelç!.\o deêxlto e contn.;~ecom 1J) am(lStl'1\II e m:l.tel'ial de propa- ..8 di> Código de Coml1blJidade da

Rio dc Janeiro. 25 de setembro de o patroelnlo dR, Conf.'deraçil·es Nacio· ganda. assim deviC:amcnte c:1.ract~r!- l:Jnião
1958. _ Juscelino Kubitscllek nals de Indústria e ComércIo. zado e pllra d!::tt'lbuicão ~xclusiva e no .

I F.s.sR, Senhor Pl~sident~. li iniciativa 2. Como se trata de de~p8sa im-
8:Es~8 nesse ~o. prec:.same~te•.a recinto da E:cpo.~jçiio. pt'ét~tival e ~onsiderand() o ~lesl)'zhO

E:!\losi"~O, IntcrnaeJonal dç Industrn... :le Vasta ExcelencIa. auterizei o Ban-
e Comérc'P' que S>erca1J.,~';..'l !Ia Capi- c~!a adoça0 Junto ao Poder Legjsla- co do Brisll S. A. a colocar ã. dis
tal do F:ilsem janeu'o de. 1909, tl~~~ tenho a hon:'a ée sullIneter.à SU- pcsicão do reHrido Estado MaiOr a

9. Trlita•.~e de um empreendimento ~~,lO~a.co~~1~·aâ~~ ~~oi~fo~!I q~~r-e~;~~ jmI:~ôrt~nCd'l ele que carece,. a quai de
lançado em ~,ases'[je gr:mde amp!itudt\ ven;a seguem anexos, por i5.30 que ver~ a en er:
dlõStinado a marear época noS anais ~endo:\ re-lfi:'maçRO 'de umatradicio- a) ao aUlnento f-retivo com o fUl,\,
das exp.,siçõ·s já organ!,zadas em wr- nal 'p"Htica de pstimulo às eX'Josiç(}es ~ionamento do CUl'~O de. Mobiliz3ção
ritório nacional. re~h~adas no P~ís. elimln:crá. como ~::lcion21 e organlz::lçií.o do Curso Es·

c"n·,'~m. quai~Quer interpretações de traV'~ico N'c!onal com os encargoS
Een tido col1tr6.ri.~ sêbre a validade d;f ·~vjndv; C' •
atu~1 de beneficios fi.';cais anterior- •. • . .
ment.e. concedidos 1L Exoosição Interna- b) a.o uument<l, a partIr de, janho.
clomll d~ Indústl':a eCI"ll1ércio do Rio cl~ mais 4{1 p,.s.so~s, ccm o lUIC10 das
de ,1a~elro, m~s aca,so derr"gadoSpor aulas do Curso de Estado-Maior e
d:SP,)SlÇÕes postn·iol-es. Ccmando das Fôrças Armadas.

Sirv,,-me do.ensejo para' renova!' a 3. O projet<i de lei el?' Rne~o visa
Vo~sa Excel2ncla oS protestas do meu it concessão da autorlzaÇao legl.'ltttlvn.
m~;s profundo respeito. -Fernando para a abertura. do crédito suplemen.
NOf)rega. lar dasti,nado à regularizaçii.() da deS-

pesa.
Aproveito a oportunld~de para re

novar a Vossa Exc~lência os protes,·
tos do meU.. mais proIundo l·espell;o.
- Luca~ Lopes.
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'150.000,011"

1I50.000.Nt

115{},OOO.~

300.roo.~

300.000,\1cl

200 OOO.OQ • ~

I,OOO.Ii(\(),[l()

C!.
1.000.00MD

1.000 ~úo~o
1.0::0. (lUO.~O

Cl'$

90.000.1)0

100.00'l,1)(I

100. OOO.r.O

'100. WO.CO

(Adlant'1m~nto rec\!!'léic· em 2-6-58. Ccmp:'o-
va,do pelo lJroe. 210.148·58). .

Impott,ânela emp~nNI~9 em favor de Eliza
bcth Ribeiro E...stos F1erl'elra - Oficial
Administrativo c:nsse ~I" conforme em-
nho 11.· 12 • • . " " ..

Imr.ort~.nc!a ~n'p"ril~8d~.. a fa.vor d~ Joli.O·
RêgoRod:'i:'lues da Luz- Oficial Ad
mlnlsf,l'atl'lo' "F", eonforlÍ1e empenho 10.
de 23.5-58 .., . • :." ..

MOrédito orcanlcntár1o para 1957 . . ..
Del!llle~?~ 1'f'911zaC:ts cUl'ltnte êss~ exerc'do l.l}D:l.OOO.~O

C!'l!dlto c.rçAmenttdo pU:'," 1958 , , , ,

ImpQrtf.ncla ernpenl1acla ll. favor doe DuIclta
Fontll:·a. (~e Cal'Valho. Escriturário'> ~A",

eonforme f:mr,pr1hor..' 4 de 1'7-1-68 .' ~ •

(Arll:tnbm-?nt:o :'fr.e·ttr'o em fl-2-S8. Compro.
vadG pelo rl or., ~9 (lI>:~58),

,rrr..pe.~tâl1cla. <"11'':lFnhad'l FI· favOl' doe. We.qt·e··n
Te:eFJ'nt,h Cc,m'lanv IJmHed ('.onforrne
empenho global l. ~ ~ de 27·2-58. . ...

1111}lc:,·t'1oIlda ."'Dlp~nh:ld3. s. ta,'o" da Cam')a
nhh l\.ádlo Il~U'rr.aclonal do Brasll,-,
cnnf,1rme em,:,(n:lo no 6 .de 2'7 de feve.
reiro de 1958 .. ..

Projeto n. 4.616, de 1958

1. ° MlnistG:io tia Ouerl'll., ernEx- 'IVLENSAOEM: N.u 34,1·61, DO PODER' r.lI.o J'ef'e1'j<1OB. fato ~. V""érlll. wer- lIlm t&c41 do qua tlcou exposto. li
poslçA.o de Motivos n.o 231. de 14 de EX:E:CUTIVo' 1<:"71 e Nacional. !ilcrviçode comun1c"~.6es receia ter
JWlho de 1~ oolicltou de Vossa . ' de enfrentar. bre~':m~nle. um p,'I)-
Ellcelêncí.;l. recul'"OIi na Importância Setlhol'l!& Membros do Congresso E. DJn.da. pol' idêntico melo de ::o- blema ~ solu~ão dlflcll. eis que. ~o:n
Cle Cr$ 15.000.()00.OO (quinze milhões NacionAl. munlcaçillO, que é dl.ltribulda a cor· a aproxlmllA;áo do fim do exerciclo.i
cle cruzeiros) que permltl&liem dar à Na.f'mna dOl1!1'tlgo 67 da ConeU- roopondéncla do G.M.. da D. G .. a exped!ção <la corre"pondêncla, co
e." Companbia de Gua,rdas. tropa. de tulçiio. tenho a 11om·a. óe 'apre"enlar D.I.E.• D.R.l;. D.R.A. e OUtTM imo ll!lés~sempre Montec;. ne5ôa épO.
elite do Exército na futura Capita.l a VOllllas Excelências, llCompa.nhada. I A~_ "'_ I . ,co.. aUlnI.nta senslvelmer"e.
elo ""1Il 'I lê . d I d d ...... I ~- ' M ti d Mini t .epart ç"", . ....t~s er.!)etl entes, lie um ..., .t' .

• ü • 11 e. c nCla e a e.sperll a, e .,.,pos ç...., Q~ o' voa o ~ 1'0 modo gera.] têm Influência cI1l'eta .. opor UIJO acen tuar-se que, no
.. qual depende. em. particular, da.. 4e Estado dos Negócios da Fazenda., na n.rrecadaçl'i.o dos tributos poli Iln- mês de Julho pretérito. a despesa.
rapidez com que possa. deslocar seus o InlCJ\I&) projeto de lei qUe autorlz[l,cerram im"ortRD~es declErles adml- comrllàiogramas. por Intermédll') da.
ele~entos. donde o lmperatlvo da a a.b2l'tl<ra pelo .Mlnlstérlo ela FtlZen- niUltrattvas e fiscal,. Não seria Rcon. R~lonal. ele.ou-se a Cr$ 136.000·CO.
mo:orlzat;âo total daquela Compa- da. do crédito suplementar de Cr$ ... Illllh!vel sua eXlled!çã.o mal'itlma <iu apr-xlmadamente. ."
JIhla. única maneira de ser obtida 400.000,00 à dotação que e.specif1ca. toer1:'elItre' que. m .jl(J'1' um ladl),. Por essn~. razões éaue llservl~o
tf1zlcnte mobilldade da Unidade. Rio de JllllI.!l1"O. 24 deaetembro de menos dlEpendic~a, por outro é mo- de Comunl~aç[m têm impel'lflsil ne'

:l. Tendo. em vlsta o Despaeho. de 1938. - Juscelino Kublt&chek. rOoSaem demuln. c&3Bld,ade dn Iluplemcntaçllo de CrI:
VOIlI& Excelência na Expe4Içoo-Ur-. _ ' A ulJllzn.e§o da We-stern e da Ra.- .400.000,00 (quatl'CcCl1tos mtJ cr~zei'
IIcnte n.o 9tiO-58 do Mlnil3térlo da Fa. '. dJOnaJ. além de outras eOm-panh!es~) na VCIl"ba 1.0.00 - 0111 elo,
Zen<lll, tenho a honra de IlOlIcllar de EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.· 1.108 ootrangelrlM, também ~e tem acen- Conal~cAo ~.II,OO - I!!frvlços de
VOIl/lil Excelência. data vênia•.pro\'1~ DE 1858. DO M7NISn:RIO DA tuadiJ nes:.~ ano de 1958. E 11'0.. ~ ;:Jf:~~~aste·:ta~;-mM. fele!!l'

lI
mal.

uêncla.s no sentido de ser aberto o PAZJ:NDA justificado pel1l8e~urllonça e. rapidez I!' • c...
crédito especial de Cr$ 15;000,000.00 ..' que eMas companhIas oferecém.· 3. Cumprl!"clo. também. odlspost~
(quinze mllhõe" de' cruzell-os) desti- Excelentl.lialmo senhOl' Presidente . no artIgO 91.!,arálirafo ónlco.do

Jladoll. atender ad6llptea com'a mo. da República.. . Pique esclarecido, que o p·eço de :~gulamentoGeral de ContabIl1da&~
torizaçáo toUlI da 6," Companhia de No procelllO J)l'OUlcoll1do neJlta Se- um te-lerrramn. TJ.Sl!ll.'l COr"didie.q. é IPitbllca., a·llre"er.ta a. exame a Olonta.
Guar41111.. aedlada em Brasllia. ereta.rla de E6~lJ.d(1 sob n." 222.524-58, bMtante elevado. It':rrente expllca1lvll que le segue;

aoJlclta o ~Iço de Comunicações' B
3. Releve Vossa Excelência, deela· suplemer.,taçAo de Or'.400.OO0,oo

re o Mínllltro o MlnJstérlo da Querra (quatrocentos mil . c.rUZelroa) , tendo
que a presente proposta. deixa Cle em vista alnaufieUncla dI'] ~eg~ntc
sel' lncluida no ex~edlentc unlco para crédito orça.mentArlo. conatlU1,te do
abcr~ura de crédItos adlcionals.ne- suloanclCoQ 4.15 - .Ministérlo da. Fa
cc&lá.riOll aos Mlnllltérloa <le que tra.- aenda do Orçamer.lQ vlll'lnte:
ta lJ. Circular n.U 9, de 5 de aetem- . . '
),)ro de 1957, da secretaria da .Pre- 19 - Serviço de Comunleaç6ea.
sldêncla da Repúbl1ca. em virtude <lo Delpe&3S Ordlnltrlas.
caráter de excepcional urgência da .
de1Jpeaaa ser realizada. Verba 1.0.00 - Custeio.

4 Faço anexar ao presente expe. Oonslgnação 1.5.00 - S€rvlços de
dle~te plI.ra o caro de aprova~áo por Terceil'(I,B.
VO-'sa' Excelência, a.. Menaa.gem. SUbcDJl.'olgnação 1.5.11 - Telefono~.
acompanha.da .do projeto de lei. a tier telefcncmas. t~legramas. rlldlogratnllB.
encaminhada aO Congresso Nacional, porte pnstal. a.181natura de cll1x~
para 3bel·tw·a do COrl'Cspondente cré- pt:slnls Cr$ 1,000.000,00. .
dito 118peelnl, que regularizlll'á a a.u- :lo JlI.Btlflcatâo opeclido. 1nformll.
torlzaçâo de pa.gJmento sem crédito o referido ServlÇ(l que 'mpOl'tãncia. e;,!lpel;h~QIl ll. favo~ doe Daleif&
na !2r

d
ma C~~' pal~gr~fO tlklJl~~d:r~~ ~Uma das multilB atribuições dllste Fontuul'a d, C',·valho. conforme cmpe-

~nj;,. ~utor~~a epol~nês~ Mlnl!té- serv~ço, de~mlna.das em seu Hegi- llha 11.
0

8. ele 15 de março ele 19058

rk>. conforme se contém no parecer ~e: :X~~~~tde1~:~~s~~J~~}~4~ellntP,'r:ftn~hcl'l'r.pnllaé.a II tav.·or de .ln/!o
<to Ministério da Fazenda. tódas lia repal'tl~õeB sediada ..~ P • Rp",~ Rodrlgues G8 LUZ. - OficiaI Ad.

I .. ' " ~ •.'" a, mlnlstratlvo ('.IGMB I.p", confonne em~
Rlo ele JaneU'o, 13 de s~tembro .de lácJo d,t Fazenda. penho !l.' '11. de Ir,.4-53.. , ., .........•

1958.. - Oen . .1Je.nrlque L, tt, MlnlS- O orçamento para 1988 t1xou na
tTo da Guerra. Verba 1.0.00 _ Ollstl~io, consignação (AdJant,am.éllto TM'cb!do em 20 de rtbrll de

1.5.00 ~ .serviços de Terceil'cs _ 1958 ~co~np;2~ndo pelo »roce.'l.':o número -
SubcoDSlgnl'lçáo 1.5.11 _ Telefone, 170.90ilúc I,.R) , • , .

telefonemali, telegl'amM, radlogram~S.
porte pastai. a.9Blnill.lul'a de. caixas

Autorl<;a o Poder Executivo a po.stals, a imP01'tllncla <I.e Cr$ .....
abrir, pelo Ministírlo da FlUenda, 1.000.000,00 (um milhão de cru:nlros)
o credito suplcmfllltar de Cr$ •..• que devCl·la. rer empreg'll1a pela s.e.
-roa .000.00, para atenr!.er à despe· no ~erviçc de eXlle<llção já meneIo.
a~ com serviço de comunlcaçDes. n~o.

<Do Poder Executivo) Esta Chefia - como é de seu. de·
tt:r -vem acompanllluldo. de perto.

(A Comissão de Orçllmento e Flsca- o emprêgo dessa· verba, tendo, mes-
11Zl'.çll.o F'.nnncelra). mo. recomendado fÔSBe exercido um° Conin'eSSa ~alllonaI decreta: riglclo contr61e visando à. economia.

b . PolB. Il.pesa.r d~llO. chegOU-se. receu. (Ad!:mtromento I'l'cebldo ~m 21.7-58) .
Art. 1.o_E' o Pod,CT Executivo au· temente. àconclu.s!o ele quo a.quela. Impo1'tr,ncia <'m:p~Ilh~rll a favOr da Compa-

tonzado ll. abrir. pelo Mlnl!têrlo d(l, lmporttl.ncla e:;tava a e6g0tàl"'oe' o nhla lUlclio Irlternaclone.1 do Bmsll.
P'azenda, (I crédito ~uple111entar de '.''.ldo· cxll;tc.nte, face ao ritmo a.s~n· confor:!l/; elTIrenhc n.o 13 de 17 ele
Cr$ 400.(JojQ,OO (quatrcccntc,s mil eru- ciente e obrigatório das despCllD.S, 1'0" Julho de 1953, em l'cfõrço ao empc:1ho
ze1l'Oll). à. seguinte dotr.çllo constante c1e ser' oonsldcrndo como Inslo'nln- g10b31 n.o 6 de 2';·2-58 . . . &0.000.00
da. Lei n.O 3.327-A. de 3 de derembro cante. . ~. Saldo do cró';,to C'l.çamentário doe 1958 . • ; ,
de 1957. qtle estima a Receita e fixa Há. todavia. rnzc,:-s ba.stct.tc pon- r ,. .
lLD6llpCSada uniãO, para. o exerciclu derl!.vels.Que juqtlflcllln êllse [lP.rec.iá- ImP01'lâl.lc'a cmP.tlllXeda n ,fllvor. de Ehza-
:rinanceiro de 1958: vaI IlUllIPnlo de despesas. Dentre elas. beth RIbeiro .Ba.sto.'l ~r1'!lra conforme

. l da pode·se apontar Ils duas mais imo emJX)nho 11.' :4 de 18 ele ag. O:;to de 1958. .100.úOI>.GD
4.15 - Mllllster o Fazer.(\p.. • . . • I

. po;tlmtes: I Cu'jol'tsumo. "l"M;;o se tl'eJ~scre';e:
19 - Serv:ço dl~ OOmunc::lÇóes,

De
O~~l '.' 1,0 U,;;o. quas,e ~"::~rIlJlzndo. dn 'lin I "Vc"ba ].().OO _. CUEt,jO:

spes.'\S ,~ nll;l.lflS. Aérea para expedig1ío de proccsEo8.
Verba 1.0.00- Custeio. oficieI. clrcula:l'es, etc.): e Cons!G'n:.çlio l.e.Or -Se;v;çl)~ de Tercelroa.

COMignaçlí.o 1.5.00 -serviços de 2.0 Emprêgo, também bastante Subconslg!1açáo ),5.11 - TeleIone. telefollemns teleg:lIma.>, radkg\ll-
',rercelroo. de "Tlle Wootern Telegraph Com. ma.s. ~oJ't; !?"sllll; e.'sinaturM de caixas po.stal.s: '

• . T 1 pany Llmlted" ~ da CI" Rndlo ln- D"taçao [JU-lt 19u7 • • • . ".
Sullccl1sl:;1~aç"o 1.5.11 - e eIone, Lernaclon-t d Bl"••11 't" e''''edl'o Despesas lcalizadas em 19~'l ,

telefonemns, telegramas. radiogramas, "" o .... .fI x,.. ~a I '
p<>,rl;e postai. n.S05lnatura d,} .ca!lcas Id<: telegTumas e radIogramas. . /Saldo ---- -
),lI..lSt~lll, - Ol'S 400.000.00. . ora, _ foram qualificadas. ~e pen· Cotação paTa. jH~ '.... , 1 O()

Al't, 2. 0 - EstaLei enll'Lll'â em vlgo.r ~erllv. 0115 as razões que )nflullUm, pa- Despesa rea.!!ZJõe: cu comprometlde. 110 1.' semestre •••••• '55g'GGg,gg
. .a dam de SUll publlcaçll.o. .i1. li rápldfl cIImlnulçllo. de ,erba., , . •

. . t.ambém poden !J3r, no entender des· SlIld I _.-
Art, 3.' - Roev()gam-se lI,sdisp<ltll- Itf\ Chefia, os motivos qu~ t:leterml-.i. . o. . .' • 450. ()()(),()O

9°1''' [TIl cQ~trário. Inarllmo USo elos mclvs de comulli~Il'1 S.lplementnçlí.o tJ"'t'OOllI •. • •••••••••••••••••• 400.XO.OO,
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,OUtul)ro d& ;1958

MENSAGEM :'1. 0 M5-58. DO PODER
EXECUTIVO

genborea Membro& do
Racional.

EXPOSIQAO DE MOTIVOS N,· 1.010
DE 1958. DO MItNIST~Rro nA FA
ZENDA; EM 25 DE AGOSTO DE
1958.

EK.Celentt5simo sen~or Presidente c1~,
Rc13Úbllcll.:

a) Ratiflcaçao da' proposta llpresen.'
tnda pel/l Banco d-l> Brll5\l.S. A, apro·
vada t>ela sUa Dlretorin', e em virtude
da qual fá! fixada em Cr$ 22.000,000,00
o preço d~ vendail União do 1m6vel
sltuad"à Rua Florêndo de Abreu ná.
mero .762, fundos - Call/tal do Estado
de Sao' Paulo, destinado à l1mpllaçllo
d'lll; instalações da. Recet:J.edorla Pede.
ral .naquela C:dade, preço êese Que
guarda conformidade cl)m a avallat;!o .
felt.~ poelo Serviço dn PatrimMlo' da
UnlaC)., em a1l'ôsto de 1957 e se ajusta
aos termos da eomunlC'9.cã.o feita trú
elalmellt~ pela Agência da r~fel1dCl
eSlabe1eclmenl0 bancá.rlo da mencio
nada Ca~!1at re(ifjcada P.uo olla(o" da
PresidênCia do dito Banco, junto l tIs.

b) 'Excedição de ordem. a;' BanCo dn
Brll5!1 S, A, aUtoriza:ndo o mesmo
Ban~o a levar o débito da Conta "Des,
oe!a da Unlão~' a. importAncla. de 01'$
22.000.000.00. eorresJ)ondente ao preç/l
da venda do imóvel indicado !lO [tem
amerlor. flC'D.ndo assim, com &se lla.
D,'amen[o, liqu!dnda a re!lPeetlva com.
pra, pl'O'lldenclnndo·se, do mesmo 'OaB'
Se o expediente de abel'tura docré,
dltn fIfI\1Cc!al n" lmpol't/lncia Indicada
para 1\ Cl1l5s1flcaclio c!areferlclad.'
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QUlnta-fetra· 1Co

"""'
1)~RJODO eOftlORESSO NACIONAL: (58Çfto l.

__.._:e:::z:: ,e:e:=s: ;z:::z::- x .__ !I!e: =-
rà'lpeltando-se, poli, oerltérJo. pre
coniZaodJo pela L61n.° 1. 2J5.l.ã., .. de
de.ze.mêl'rú d~ 1ll5ll, Que dl:>JlÔS ióbre o
sistema.' fedeml dec enlu1<o 8ur.erior' 8
d=.ls Ms relatl~s a 'fecleraliza~o
de esta·belciUlellto8 deenstn" déa5e
grau,

9. F'Ol\1m, .também, oI:!6eivadns as';
demais normas roegula<1ora.~ do ·,-apro·
veitamento. n,o :se:I'>'Í';opúbllc:J fe·
d:ral,' de .pessoal Integrante de órgãos
f.ed·?l'!11iz:?cl:s instituidas pe~ ~It>ada
Lei n," 1. 2M. ~ a.dobuas peltlll lclll
fedemliza.r.l.a.s ]>ostel'ior('S', .

1(1 . ~s.sa fCl'nla, .o '~\1CtUente,
que êste Dej:JlIttamento elaoorcu 'pre.
vê o enquadxa.mento d<:>s profeSl6res
ca'tedráti~os daqu::la Facu;n':de .em:
c..1l'gos dessa natureza.' ao diSpor .&6
bre SUa cria o·1io. emnúniE\1'o de 26
(''intoe e se!,) .' n,,·· Quad~o Perma~,
mnte .do . M~nistérlo àa E1Ucar,:io c
Cultur... destlnando-s~ 12 (dore) a.ó
Ci.U'.S9 de F1':rmácla e 14 (~uatorze) :"
.a,o deOdo9ntologia.

c.ol1llplemilntada. • federallzaçã,o. âa
Faculdade de' Farmácia e' Odontolo
gia do Esl.ado Co Rio óe Ja.neil·o.
cuja incorponaçãoao patrimônio. da
União foi autoriZnda p~la Lei nú
mero 3,U77 de 2.2 de dezeUlbl"~ de
19S6, sugerindo a. exp~ição de nü\a
lei. que pl'el'eJa,' .SUo. integração na
DiNtoriado Elnslllo Superl~r.. 1?em
como, medidas relativas ao . u1Jrovel.
tn.mento do resp€ctho p·essoal, i~lu

til'e <l. criação d,:s =g<JS de 'pl'Ofes
SÔ1'es ca~,dl'átlcOS, extinção prog:res·
siva do eUl'So de Odontologia anexo à
FacUldade Flul'l1inemc de Med:cinu,
00J1l trll.!1srer~nda de seus profe5SÔres
catedráticos efe.tivos plU'a o citad{)
esta.r.el-edmento e· ubeJ:tura de crédito
especial paI',] atender às. dcspe~lI.'i de
correntes de sua e~;ecuçã<>,

2, Esclar€,:eo Ministério, Em
a,poio. do .que pretende, q.u.e:o mcSJI1l.l.
),'xec'!;'dimeni:<; foi a.\!o'la.c:o pela admi
nlstra~:ã.o. em siluação' semelhante,
qual seja a das ESColas dc A::;renomJIl
do N'01'deste, do Oeará, SuperkJr dil
Agl~icultUta e Vete:ir,ária do P~aná,
Fluminense de X>1edle'no. Veterin3.1'ia . U. O apJ'Oveitamento dope!ll6al
e Ag:ronômica. da Bahia., cuja.. tral\s- restante rdocente·aiíxiliar ell(jm1D~'
f~rênclll 1l~a o patrimônio leder.al, trati\"oJ. &e p.rocellSe.l'á em f'mçãtl de
foi determinada ;y.!la Lei n." l.O~5, extrauunlerário a serem l'rllloi:ll' po$
de. 16 de Jar.eil';)' de 1950 teMo OJ5' t eriortne1).te, na. Parte Su.,le:UEnte.r da
l'espeetlvcsp.l'oecssos de federaJização· Tabela Única· de'. Extr~.numerár~o~
.Ei'io compl,mentados Jl€la Lei núme. mensalista, daq.U~le Minlstk.rio, por, de-
ra 1.813, .de 12 ele· fevereiro õ,e1953 creto executivo etll número d~ 94'
e 2.~55 de 7 de d.c7.em!n·0 de 19;)4, " (noventa. e quatrc) úsiJÍt lÍlscrlmi.,

3,', E:(lcida, também que o. FaCUI- !!<ldos: . .• . .
dade d~ Farmácia e Odontol<lgia. dP .75 - Ã'lSisténtl) <Ie ell6Í[)o, rde:rên-
Flltado c:,c Rio de J'JneÍl'o Já 11,1c' en~ ela 27; '. . .
C!tml1lhou li teláção 11011 bens, ~ue 1 -Atixfliilf, refel'.êlléiatD:;w são. pertencentes. pa,raefeito d,e ' •
an:olamento, a,valiação e posterior re- 1 3 AuxiUar refe.rWcla 18:
me.s;;a, 00 'smiçodo Patrlmónip 'da 1 - Auxi1lrar referêllclA 18~
U.niãJo a qUAloompetirá.. promover a 8 _ &crevente-da.tl1ó'""'!o. rEfer&l.
Itwratura. da. €lICritura pública de ~. ~

transfereneJa dos mesnlll6. :para o pa. tie. 18;
trimiln10 federal, tmnando·se essa .1 ....,· Laboratarista, refel'&clalli;
providência efe~v!J, apút!J: da 4ata
de seu' regll5tro pclo Tribunal de 1;,;"" Porte.iro referência 18;' .
Contas.' 3 -' Protético referêneIfl, 18; ,i

4, Sugere. atndIJ;, o Mlnlstéiio :t - S;etvoote. referêncla. 18,
~~ja, ' 4esde jã. prov~ndada, atra."és 12,. A elassificl1çàa .~'funQlleS
desuEl Diretoria do Ensino superior, não foi, t.oeJe.vIa estabelecida em en.....
junto à ll'aculda<1e a suspensãO de rAler definitivo mas.. Il;pC1lQli, pe.ra
novas .ad.m.i&sÕl'õ e contratos de tra,. efeitaoe cá.lculo ._da dtl1.aao· or~e-.
ba.lho \1.= como Jlro~vl<16 o afa!. mentáritl. que 4evcrá.· paro. êsse flnt,

tll-~nto .sum.~"<.- de bAAS' os s-.~d~. ser solicitada AO .Congre.w. A6!J1m.,... -ov WWJ '1:. V' 'por ocasião de sua criação futura de.
l'eIl gl'atultOs; . varão 65' mesmas ~oil'rormlnucl<lso

5, Prelíminarm',nte, convém pbser- reex·'1;me· em face da s1tuaçll.o dos
'VlU" <lua a. Leln,o 3.<1'17, de 22-12-M, servidores, a, cujo a.PtDveit3.tnento tia
além .de te1' autoriza<1o a incerpOra- destlnarem. .
ção. mediaJ1t< acõrdo, dosbel1S inte- 13. O 'el>'P€'c!lcnw org'anl~do 1)01'
g'l'a.nt€li da Faculdade doe Farmácia e êste ór,gáo prevê. igualmente a a.bel'
Odónto10gia do EsIl3Go.· d.o .RIj) de tura de crédito especial )leJo Mil1i6~ .
Jan:iro, pN','iu. tamb<'ll'\ o aproveite.- terio da Educa.ção e Cultura, '1:0 "alo~
ment" de .seus 'prGfcssõres e .servido- de CI'$ 16.8Jl5.200,03 (ç!oCzessels mi
res. Nã,) e;;tabeleceu, contudo .o re- Ihôes OitOC€t1tOG e oitenta I' elnco mil
feridu dipl'cm8. legal· asnOlmaS ~ de~ e õU7.ento6. cl'uzeir~s), dos.Oquais ....;
ma·is pr"vidên~ias indi&~ns,í;'l'eis à Cr$ 16:753.200,00 (dezet;sejs milhões,
concretizaç~.O) dessa nledida, razã.o 'P:9Í' 'lêtecentos" cino(j'nta. c i,rês InU e
que SJ.) torna nece'.s:arla. Q, ex.peaiçao' i :'" - . cl t·
de no.vo· ato le.gislativo, Q~ o .CoJ:l:l- .dl.17.~n,OS c~uzel.oS) 6<' es;na.m a.
pl(,n:3:üe· COl1!urme ressaltou o Mi- i at~nd!r às, despe~ls d.ecorrcnt-es élit
nisVl"O • . Cl'laG~\{l' das ahld ldos C9.rgOG e fun-

, - . . ções e Cr$ 132.000 00 (cento e trJnta.
6. Sendo êsse o objetivo da p=o- c <lOi6' mil cruzeiros) para Atende A:

posta nliniswrlal. n~o cabe li _ ê.!~ Cl'lnç!\o futura m"dir.nte de~reto exe·
Departa'!nento formUlar obi,e9~ li cuth'o. de3 fU:1çii.es P1"ltii!c~c1a., de
su.a. a,ee.l~aÇaO, p9!:s.emboJ1·a na.o te_o Diretor. o~j'111Jolo F'G·l; S~crerMio,
nhall,1 SlQ~ oonelUl<1!3s as pro':ldenelas Elmbolo 1"0-3:(' Ch~fe de Pol'tnrl(l.,
rclatlWts a celcb~açao do. 0.00]'<10 'pl'e. dmbol0 FO-7_ 'Es';'~'~ fUl1ct>es .em face
vlst~ 11.1 Lel .n, 3.077. de '1956, já· ds.& O<Jl'l11nS e;;tabelE<Ci-dá.~ °l>clo De
estã".,soC?d~ aaots.dn.s p'2lo MinisléJ'i~ creto n.' 39.678, de 31-i-56, que diS·~
as ~h..:~el1ClaS, ,Gllt'" ?"sse sen~ido, se pôs sõbrc a criaçüo de funçã., gr:ltl~
fazem lmprescll1dfl'elS. fjcada Í10, sen'iro púhlico fpderal só

7. P~ra estudJJ da l'll'Dllosta ?~Q' poder1ío ser eriadasap6s a a?~w>~:;)
ced-etl êsjc' órgão. com b.ue no~ ele. elo Rcgin1\"oto dt\. FacuJdad~' de Far~
men7.os constantes d.o j)l'ocesSo e in- rnácJ(I, c Odontologia. do E.\ta.o" de)
f{\rmnçô,s obtidas junto 11 Faculdade; n.;" de :Janeiro !J{)r ato do 'Poder
ao lel'Emtament·o 1>1'Clilntn-a1' do ~s- 'E:x-e~tltivo, pr<l\"idência ClU.e,lIliásl'l)tã;
.'l~2J, ai! exlst'6n~e, parapl'evisiio dos prevl.<;ta rl\l proieto d~ )e.i.e;...!lorado
e.a.J'gos Ol] funçOoe:S a serem. criadcs ,por êste Depcrtamento. . .
para sou a:p,roVeitame::Jt". e d(lS r2~.· ..". ,
CUI'MS fUWJncêixosilldi,<;pensár,els 11 ,14 .. At\'~d\ôndo .à s"hCltac8~ do Ml
cobeltura das <lespcsas decorrentes' Dlstél'lo 1'01 I·ncluldo ,RO aludido pro·

. . '. • ]1\10 tlt> lie'lclispositlvo Il'e-:feo.reclte à:
B, No .etU]tladramentô prévio do e.xtlnçã.o progrCl>Shoa do Cw:s~ de

rc.feri.do pessoaJ,el11.t!<o efetivado. fo. Odontologia anel(O 11 Faculdad~ F1u.
~aAI1 leVados &111 e<ltlll1deraçáo os sa- 'mlnense de MedIcIna com i'rR.t1sfe~.
lATIas per~bJdos e tunç6ea exere:14a.s. cle. doS profe..osôree cll.tedrâtJcos efetlo

CrI

lG.llM .2G'),OO

Al't. 6," Esta lei' entrf'lrã. em 'l'igot
na dnta de sua public:\<)ão, revogados
as disposIções eli1 contrár!o.

Pe5soal Pel'ma.ll.entê (Ven
P es s o n1 Pcrm'a11ente

(vencimentos) , ,... 5.304,000.00
Pesooal Extranumerâlio

(salár!as) • ..,...... 11.449 :200.00
Funçóe~ g;ratlfico.dS.S.. 132,000.00

oS (:feitoS do art. 192 da Oonstltulçi!.o
FederaJ.. . , .

I 1." Para os ef-e1tos ~ê:;tClU'tigo, li
F~Uld~dc apre;S~nrar.ll. ao Min:llltél'1u
da Eduéaçáo e Cultura a r~laço.o ae
seus professol'es e scrvjd"reS especir:J
cando o. fOl'.lua de investidura; 11 na
turezlJ, do 1l\lrviço Cjue. <lesempenha!n,
a data de llc!mi6sã{)'e a I'emullera~âo:

f . 2,0 Os Prof~ores não acimltld"s
na ..forma da leg:slação f~deral :doen
sino. SuPerior p)\r.a re:::êncla da !=il.tC
dracl11 1:D.J'áter efetivo poderáo ~er
:l.p:'ovcltados lntC1·lnall1ente.

~ 3." Serão eJq>edidos pelaS ,"UtaH.
daàcs' competentes 011.' tliU1ús decor
rentes do aproveitamento determina·
do neSte artigo, .

Art; 3,0' A Faculóa<le de 'Farmàe!n e
Odontologia. do Esta<1o do Rio .de Ja.-.
1V'..11'o; até a exPedlção de reg:men:o
próprio, a selo baixado' pelo Poder EXe·
·cutivo. dentro de 180. (tento e oiten·
ta) dia8 da publicaçii.ó· dcsta. lel, se
regerá Pelo Regulamento aprovado
Pelo Decreto n." 20.865,' de 20 de de
~mbro de .1931. comas modi!lcar-,iies
PDSterlores.

Ál'!. ",,0 A partir do ano BeI::Uinte llo
da. vigência destalel."*rá llrov!dencia.
da. aexlinção progressiva do .Ctu'so <le
Odontologia, qUe funciona anexo !
F'aculdade Fluminense de Medlcina.
deixando o mesmo derÍlallzaJ' coneur·
a!! vestibu!a.{ e de admitir transferên-
cia de alunoS, '. ".

Parágrafo únlco, .os pro!essOrel! ell
tedrát!é08 efetiVOS do aludido' Curso
Berão transferidos para {\ curso 'cón
gênere da P'Mulcjade de Farmáclll e
Odontol()~ia do· Estado do Rio de Ja
nelro' .l!endo~lhes 'l\IlSegurados .todos oS,
seuedlreltos e valltag;el1.9,\Óevendflo o
reSfleetlvo . enquacltamenf o ser flxl'.do
no regimento, cuja aprovação é prevls
ta no an. 3," desta lei.

Art. 5,a Para cumpr\m~nto .do dls
POOtO lloCSta lei. éo Poder EKecutlvo. au·
torlzado a abr!r. pelo Mlnl!têrlo da

.Educação e Culturl1. o crédito especle.l
de Cr$ 16.885,200.00 (dezc&els ml.
'IMes, oltocentos e oit·enta·c cinco mil
e dUZentoa cruzeiros) •.~ discrilnl·
nado:

Projeto n., 4.6~9. de 1958
Cria cargos no Quaa.ro Perma

ntmte do Miltistérloda Educação
e CNlt..ra· (Faculdade de Frirmá·

'. Cio. e Odontologia do Estado do
Rio de Janeiro), e dá outras pro'"
1lidéncias. .

(Do. Poder Executivo) .
. As Comissões. de Oonstltulção' e
Justiça, de Educação e Cultura ede
:Flnançl\ll), .

O Co11g1'esso Nacioúal decl'eta:
Art. 1.° Sã.o criados, no Quadro Per'

"aumCllte doMlnlstérlo d~. Educação e
cultUXo.. em cumprimcnto llõ--cll.spoStO
na.' Lei 11,0 3.077, de 22 dc dezembro
de 1956, p:lr<L o. Faculdade de Farmá.· ~S.AG'ElM N." 3,,0'-;;8,.00 p<:mm
da e Odontologia do Estado do Rio de EXElOUTIVO " .
Janeiro. Integrada, como estabelcc:-
mento de ensino sUPeri"r :feden(lizadü, senhor·os Memb1'os do Con~o
n::I Dil'€t<lrio. 'de Ensino SUperior do' N- Nacional,
ferido Ministél'io. 26 (vinte e sels) .Em CUn1~rinlen to ao que d.et~tmu{'l
cll.rgos de PrOft~Ol' C:?ledxático. pa· <:) § 2.0 do m. Gi da Cg,llStitUição,
àl'lío O, sendo 12 (doze)dest1nudos ao t~inho :I h?nTll. de submeter à can·,
Curso de l"a·l'm6.c!n e 14 (quatol'zc) a.o side:acão d·€ Vc>s.."s Exc~lências,
'Curso de Odont<llogla, ' acomurmhado d' E:ru ,sicão de Mntl.

Art. 2.0 E' asségurl1do'o' aprov.zlta- vos dn S~;1hOl' n,y,,:t0r.O:"'''1 do D,e.
mento no sen'iço públko federal, ~,IJ:lll'tan:el1úO A~mm.!stratlvo do, se:.
partir da data(io registro llelo T~'iiJu- .VI'tQ, Publico, " mc.lus,y pro.1€to ae leI,
J10.1 de Cnntas do Têl'll1,' de tlêôl'd(l,.a Que .crl.j1- cC.I:~·~sn.o QuadJ'o Pf.\En1.R
que se rer'crc o ar'.. 1.0 d',1 Lei númel'o l1'cn,te Cio. M\n,slkl'1o c1~ Eçlu.caç: n ~
3,077,. de 22 de· (\0"<111\)1', de '195G. do I Ctll.ur:l_ () dáoutr:::s provlilencLs,
pessoal da ..RlurUd" F'aw!clt'dc: llas se· Rio d~. ·J~,ll~llX>. ti c1{' nutlib.o de
g1l!nt-escond1C;()e~: 1'9&8. - Juscelino Kubit~'hek.

, I - oS profe's's~ .·,s catcclrát1eos, nos
cargos criados Pen' es:à.lci 110 Qtlac!J'"
Permanente elo Mil1istérto da Educação :EXI"OSrçAb DIE MOTIVOS N;o 1.421,
e Cultura, contando·se-ih<::s o taUllJo. DE 1~5.g, DO. DWARTAMENTO
ele serv:·co, para efeito de disDonlbill- .'\JDM:r:NI!6'I1RATIV"0, no SiERV!ÇO
r1n.de. np()~'entadori:l. e gT'atlficaçl\o de . ""'''''''LIGO .
mA·~stél'io; <""""".

:11 ". '''''''"".Ae·''';'''.todell''O,I - CioS demals·sc1'vlc101'CS, e111 run· "".. ...." "tI~o ."...,

çÕCs de e:ctranumoC1'árlo·Il1,~nso.Ilst!\'.1l Exoe1eintissimo Senhor'
,erem ~riac1as pelo .Poder .Executivo,
11a Tabela Únlcll. de Extl"l1numerárlo !'Ir8sklen~ ela Riepú,bliCll.,
mensallsta do meemo Mln1atérlo, oon- N'OPl'OCtll&O anexo, propõe o Minis-
tat.c1o,se-lhcs o tempo de, aerv!1}o pal'G téJ.'lo de .Edw:ação l) CUltum aeJa.

. j)ellIll. e c01llieQuente II&UllllUrll da •
lrftura definit!va:

c) flnnlmente, expediçã;) da ordem
autorizando o reaparellwn1ellto do pré
610 de que se trata pnra· a .6uautill
~o.çfio. pela RecelJooor.ia FederaJclc
6ão Paulo, corrc11do .a.s despesas com
!sSes servIços por conta do cl'édíto es·
pccio.l aberto jJelp. Deereto no· 41 ..6H,
de 31' de maio de 1957 QUe /lC (1.esllna
lo l'eapnrelhame11\O'(\:n1; repar:içõ~s

lrrceadador:u; e' fi.sco.Ezadorasdo~ .im-
DeStaS Internos" , .

'7 Ouvida: sõbrc o assunto,'1\ 'Cono

lad~rlaGcral. da República. nada oPÕe
1.8. providências' sugeridas acentuando,
porém, quanto ao. pagamento à COnta
do .corédito asp eeial ainda.a .ser aberto,
R necessidade de ser obServado o dls·
!)OSto no !tem n""da CircUlar n;a 18, de
51 de dezcmbro de 1957, 6egundo o
qual: . .

uA ordellação da realização da
4~pesll.,. n.oS \fumos. do art. 48, §
1'.0 <lo Códlgb de Contabil:cl:ade da
União. Só poderá se:- levada: a ef'!:l·

. ·{O aPÓS ° pronul1Clarn~mto do. AU
nistl'o ia FaZenda e de .J;lréVia re·

. messa <ie Mensagem do l?adérLe.
gls1'ativo. a<:ompanhada. do projetO·
ele lei JllU'1l abertura do créctlto
'!"Cgulaiizador da. deÇe5a,· o1lller
vado o dISPosto no art. '1,0 do De·
creto·lel n.O U, dc '24 de novembro
de 1937", .

" .Ms!m, tenho a. hOnra dCsubtXlCo

"r à deliberação de Vossa 'ExcelêncIa
o n.ncxo projeto de lei quedls\l~ sObre

8. Il;bel'tura do ~êditó eSpecial da.
lmportAncla: de Cr$ 22.000.000,00, in,"
dUipensâvel 11 l'egulariZa!:â'o da àespeSa
com a. aquisição dO Imóvel sito à Rua
Florênclo de Abreu n."762. tunàos, na.
Capital do· Estado de Slio P.aulo.

Aproveito a oportunid~de Ilarn *
novar a Vossa ExCelêncIa oS ))J'OtCStoS
do meu ma1s profundo respelto•.
!.llca~Lo'Pc8. .
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. Requerimelltos

Requerimento n. 3·279,
de 1958

SãO DEFER1DOS
GUINTES:

Solicita' ao Poder E:l~eclltillo.
através do Mini$tér1o·da. Justiça 11
Negócios Interiores, informar O'~

?noiivos por flue os scrvUiorc.\ do
Departamento de' Se.gurançaPlt
olica não pel'cebe'/Il « gratifica,:'
de risco de t'ida.

(Do SI', Chagas Ft'eitM)

Sr,. Presidente:

:L .1

Requerimento n. 3·277.
;'1 de 1958

Solicit~ in/"rmações. aO. !'oder
Executivo. através do MlnlsterilJ
da Marin/w, sóbrc as pr01Jidén
eias tomac!a." n" ,;e!ttid" de SIIT
paga aos ssmiclo: cr, el,) AI'scnal ele
Marinha, a (J.ati/;ca~ãi! de msa
lubrldade,

(Do Sr.' Cllngas Freitas)

ar. PJ.'esi-dente:
Nos tênnos do :R.egímel1.to, l'equeil'o

sejam' solicitadas ao ~Q' Sr. MI
nistro da l\1l1l'Íllha. as segwntes InfoT
mações:

a) se já. foram tomada:; ])l·o...idên
clll.'l 11(> sentndo de ser paga aoS ser
vidores do A.r~enal de Marinhas e de
OUtr08 estab;Jleclmentosindu.striais di.'
referido Mlnist~r!o a gratlfkaçiio de
insalubridade;

b) na hLpó tese de já t~rem sido to~
madas as referida:; provldêllC!as, qual
o motivo porque, até o' presente, li
gratificação. em a.prêço aillcl:J. nã o foI
paga;

c) qualS ns olllSsP.s de servldo!'es
que. no entender do Minlstél'i? di!
Marinha,. deverão ser beueflOll.ldoS
com tal gratifIcação. .

Salas dos Se.\Sóoo. 19 de setembrl
de 19õ8. - ChagQ.S Freit(l.s.

(Seç5.o I)'. ====...!CL._::::a::::s o..._t. ..r!_._W,:w "S:es._a::t::~ .•aaa.

i
,: JoII....

í~,;:f;'l' ..; '
~">i"872 Qlíirít'a.felraHi
~>\<" ,'" ',', w~ ui ' ....:::ia a:i:.

• .o'.: ",' '.

',' 'W5 do mesmo 1'1ÍI'ao C\U'.'1O <l\ln~ere . Projeto n. 4..627, de 1958 para atender às despesas da oonstru-
,.Faculdadede Farn)ácia e Odon. çáO, dentro doelcve.do padrão recu-
. tol'lgla do Estado do. Rio de Ja.nei-ro. Autorl.l:a o poeter' Extcu.tivo 11 mendado, por uma cOlnissl1o dll en-

15,CumrJre, flnalmente,~ntua.r abrir, pelo Ministério da Guerra, ge1'1he!roa, arquiretoll e o.rtLstaa can-
"uena cotlforll1idade cio dJ6...."'to na. . o crédjt~ especial deerS ...... vocada. para a real1z:açio do concur-
... . ,...., 61.000.003.00 par.4t 11 .c•.ncl~Jão d4 /lo público do projeto.
.quel\! expecUt'nte os e.tos de aprovei- construção elll JIfonumento Nacio-
Umento tO:ntl> das .profess6res cate- .noZ desttnarf,o 'aos desPoios doS A comls.sllo de RepatTlanlcnto d()B
<iráticOl! como doa dmlais ~l'vldol'El! brasilslró' mortoS na Segunda' Mortos 'do Cemitél'io de PJStola pro.
ISÔmet1te surtirão efeito apÓli a ~nc;;r. Guerra. clamou vencedor o pl'Oj~ ora em
poração ddinitiva .da Faculda.dl!. llCl execução, 'cujo orçamento. na imP9r-
!patrimÓnio da União,lIlto é, 'll. pnrt:r (Do Poder Exeçutivol tânckl. de cr$ 42.148.400,00, nenhuma.
.~ data. dc rcgistropelo ·rrlbuna.l de (A Com.issllo de' Finanças). re.striçl}o sofl'eu por parte da 00-
(lonoo.s do Têrmo d~ AcÔr:lo El que missão Julgadora, composta de tée-
:faz .menção o art, 1.0 daLd r111me- O COngresso Naciona.! decreta: nico.s, Cjuetinha. por finalidade es-
10 3;077, de 1956; e. antes de sua ex- tudar e eliminar os ante projetos que
rpecllç1io deverá. ser examll'a<la ll. Ill- Art, 1.· Fica o Poder E,'{ecutivo não satísl'izessem llS condições do
tua.ção d;J c"qda servidor face às nar· autorizado a. abrir,' pelo Ministério editaI.
inas 1<I\.~ais vlgtlnles relatJl'II11lu; àa Guerra, o crédito especLal na w-
acumulaçoo. portâncla de 01'$ B5.000.{I00,OO. (scs. O Crédito Especlo.l de 50mllhõcs

senta c cinco milhões de cruzeirOs), de cruzeu'08 S<'llicitlldo telo Qovl!rno,
16. V111e também, assinalar que IIS para a canc:lusá<J da ccnstrllção co somente foi PMtO à disposição desta

J1)l'Ovidenolas sugeridas pelo Mmlsté- Monumento Naci&.al.. d.estinado a Comissão. em novembro de 1956, oca
r,. rio. l!<l sentido de ímP~d~~ o proces- l'epresentl\.l' a participação ativa do . .sião em qUe foi firmado o contrl>to
. lamento de novas aclmlG:.i'*s o; Mil- Brasil na .segunda Guerra {! a gUal'- cem oS arquitetos vencedores para. a

tratos de trabalho para p..qu.el;: Fa- dar OI! despojos dos brasileiros (ias elaboração do projeto definitivo.
culdade. bem como a. aceml.ç.no ?c três. Fôrças Arl1lat:!a..s foOnlbll<l"s du- Após .desenvolvimento d 'oje
servIços prestados Bor 6ervd1d')~~ dJl1U/

l rantt~as operações cteguc.rra. to de ~'qultetutra os' seuso a~~ore~
l'el1'ltwerados, deVl:rllO EC!, e une 11- . ' . " .' . ..
to e.dotado.~ a fim deevi.ta:: seja Art. 2.0 Esta lei entrará. cm, vigor aprCbcntal am, em 26 de Janelro de.
alterada a situação existente e venha l1a data de .sua jJublIcação, 'revogadasI195~, um orçamento para a sua exe·
s nresma. a assumir novos enc:l1'!:105 as dispoSições em oontrário. cuçao OI!. importância de ....... ' .. '
& compromisSOS qUl'l, posteriolmcnte, Cr$ 65.C!!(f.(JOO,OO. ~ajol'ado. portan-
~al'ão ll. ooel'Ar a União, to, qe' cerra de 30 lO. em .reln9ã:o ao

. . . MENSAGEM N0 347 58 DO nF'>.....~'" prevIsto em 1954. em consequer.cla
., 17. Nesfías condiçõe6.rem êste De~! '.-, 4V.u=w da elevação do custo eles tl'aballloS,
pB.rtamento a. honro. de_submeter o . EXEOUnvO N:t execução dos serviç<Js, inic13dos
assunto à elevada.. dec~ d.: V~~ Excelentí.sslmOS SCnhores Membros em jtUlho de 1957. apó.'; u dcrnal'cR-
l!:xcelêncla, ollfn'Ulc1o pe", e~ca.mlI,ua- do CongreSi:iO ~icnal ção pela PrefeltlU'll do Dtstl'itor'e-menta ao CongrCtõ.5o . NaCIonal dcS -', " d ~ d" .

. t06 de ] i e mecsMem De acordo. C<lm o arti"o 87 da eI a 'Orea destlnada ao Monu-
:.~::r~~~u1llllancfe.m as IncdidM Constituição, tenho a l1On~a de 'sUb- 111eoto, e 11 ol'ª,Ol1lz1!çi1o e ~nsttl;ação
!solicitadas pelo Mlcll.stérlo da Educa' meter à deliberação .de VüSSIlS Ex. da administrllQIlO da C.omlS.~ao ~e Ro;;
çílo e Cu1~ura. e ju6tifica.~ l\esta ex- ceiêncllls, l'lCOtTlj)anhado de Exposição p~trjaml?nto dos Mor.os d.., C-mlt<i-

, -.lçiO· ~ Illotivos, de Motivos do Presidente da. ComiS- 1'10 de Pistola, f,:,ram surglnd<l' dlfl-
:~. são de 1(epa.triament elos MOrto . ã culdades e acrescimos que multo

~ro...elto a; oportunidade J)Jra re- Cemitério de PistOlao oÍ!lcluso ~roo oneraram o orçamento apresentadO
f\Ova.r a. Vossa. Excelência 06. n~test.1Jf! jeto de lei qtHlll~torlza'<l P de; pelos projelist:lS.
do meU mo.ls profundo respeito, . - E U!í 'b . o 2'"
:To/io G'tlllltermeãe .Aragão, Di~tor GKec . Vi) a a ~ir, pelo .Mlnist8,lo da Assim. aS fundações eKecutadas com Requerimento n. 3. 18,
Geral . uerra, um crédito eSlleCla] lle ••••. esta~i.lS de COncreto pela. n~ tllreaa • . de 1958 .

. ' Or$ 65.()OO. 000,00 (sessenta e .cinco !'OUCO favorável elo solo foram de
LEGIE!LAÇAOCITADA nlilhõea de eTuzeir08). plU'a li conclu- cust() muito mais elevaã~ que o Dl- Solicita ao Poder Executivo.

11.- a.07'7 - llt 22 .D' DEZZJlB:tO s!l.odo MOllument.Q_.na.cional que de~ çado, .... estl'utul'(j, de concreto anna- atravét do Ministério d4 &uerra,
DI 111511 verá representar a partlci;Ja~ão ati. cio. Dare. atender à e()ncep~ão l1l'Cjui· informar quais oS cslabelecimen-

. va elo BraSIl. na segunda. Grande tetõl1ic(l e"igltl a. aPllcação dI!. um 'n-' t.-Ja· d E ércit CU1' s
il.utor!::a o Govêrno Fecll!ra! aOuerra. e guardar (ia despojes dos volume de. materiais mUlta altul <lo ;~:Vid;~; '~~ce§em J) gtatr,icaç60

incorporar ao Patr!llfdnto ~aIbraslleirOB. das tres FÓ/',ças Armadas. previsto em obrns dêste gênero, :no de insa.lubridaãe.
tlnilloa. Faculaade de Farm.t1cll! tombado.s durante as o!lcra~ões de cancro seu cu.sto real muito acllllll. do
, Od'Ontolo{Jia do EstclIio do R.io guerra. estimado. (Do SI', .Chagas l"!'eita.s)
de Janeiro, . d Rlo de Junelro. ~m 24 lia, .~ete!llbro Além destas dlticuldéUles. lmprevl- Sr. PreSidente:

O Presidente da RepúbIica~ e 1958, - Juscell1lo Ku!nr.sehek. sivcls antes da execução dos mel1~ NoS têrmos do Regimento. requei-
cionadcs . tr:l.balhos o aumento do . , d ",. S Ml

Fano sc.ber qUe o Congresso NadO- custo e trans""rte dos lll,:Iterilll's, "a ro sejam soIICi,a. as ao AlO1l0. r, .
" :E:J..'"POSlJÇAO O'" l\"'O"nTT'OS N0 58 "" ~ Ilit,tl'o da GUerra as seguintes infor·

nel decreta c eu sl1nclooo a. se~ulnte '" .. LU'" • 1- • mãO-de-obra de marm<lristas e dOll mn"Ôell:
• D.'\ COMISSAO DE l::EPA mIA- impostos di'viàos à municipalidade "

leI. . •. MmorrD DOS MO~TOS no OE- acabamm por cOmpl'orneter irl'eme. a) quais oS C5label~ill!€lltoS lndus-
Art. ~.. 11: o Governo P\=oderal /tu- :MI-n:~lO DE PISTOlA. cliiwellllente o oJ;;amento cta obra. t.fials do Exército CUjos servidores já.

toriZado a. lncor;>orarao natl'lrnOnio estrlo percebendo Í1 m'atifioação de in-
da Unliío rnedlsnte acôl'do tO;\08 os Em 30 de julho de 1958. Um levantumen to min'Jeio~o do salubridade;

1 Id d custo dos traball10s a l'eal!zar. pl'i)-
bel11l que C<lll5tltu<nn a Fac'J.Gle oe e ExcelentL~simo Senhor P;'c~idente cedido pela administraçâo da Ocmis- õ) qUal.s as classes de servlc1ol'p.e
Fll.1'Jl,)áeia c Odontologia di) Estado cl~ da Replíj;)lica; silo ele ReplltrJnmenlo dos Mortos do 1)eneflcic,da.s com a l'derida grati!t.
RIo de Ja~€iro. CemitérJo de Pistola, indicou a n~- cação:

A c-vmissão de Repatl'iamen'- dOIl ~<;{;;dada da un- 11 lemant"' de• • d du M "" ~~" cc ç ,a s p . .. "ç..o (l) se é verdade que, na Fábrica de
Art. 2.· P<1.l'il. e,~ecucao o !pos- ortos do Oemltclio de Pistola, que Cr$ 65.000.()OO,OO, para a total renH- Cartllch~. do Realcn!!o', foi suprimi-

• t· ,~- "ar far se· o ar t.enho a honra de presidir, cons' ítul. 2Uçii d Mo "' t I f i" ,~. ~t() no (Ir 19O tlnlldl .• -do - , "<,{> o nUl11cn,.o,? como o do o fornecilnento cii:í.l'io de um Co-

:r()lam~ntc ea avalJ:lçã.o dos J:len.~ da ~:.t);u;;.e~~e~~C~~I'~~a~ed~Ul:~L~~~ri~~ prOjetado )Jclosseus idealizadOl'eIl. '. po de leite ColllO. antil6xicü aoS ope
:Facu2dade, pertencente-s à Sucledade mc,nto dOS despojos rlos nosso; expe- N"est~s condlcões, nfLO tcnho outrn rál'los, que ali lrD.b~l.1haD1, c, '!la llipõ
Civil "Faculdade de Farmácia. e dlclonál'ios, aviad{Jres e solclados qu.' altcl'Uutlva sen~ apela: lJ:lfa a com-I kS\) afil'maUvlJ., sua:.> oS motivos Que

. , . . • l! ~. o <.. levaram a aclmmls:'.l'açã.o a adota.r
Odol100l-og1a do Ditado do Rio de .a- .se ac Iam nt:mados no Cemitério Mi- prêcnsáo de V. Ex.", soliejtando en- essa providência.
(Jeiro", benl ceDlo a. relação de p~- llt,a! BrasileIro de PIstola. decidiu. clIlllilll1l'lr $O COlJgresso NacIonal Q S S 19 .o "',

f Õ
'd ~ 'e nprove1 co.m (lprovaçáo d.> GoVêrno da Re- M ' ., de seL.m"lo de 1958.•

ess l'e.~ " /lCrVl 0"",,8 D. seI m - pubUcn, pela. construção, pllra aquele ensagem e Pl'újeco de Lcl anexo, Chagu$ FI·eitas.
tM!<ls. ~im, ele um Monument<J que, "I>ela não havendo. dllvlda que os !lustres

Art. 3." A traosferê<lcia àa l1'llCul- lmpon&ncia, diS'J:lidade e acentua.do membros cio Poder Legislativo, com
dade :pa.rn. o peG.rlniônio de. União padrão estético, represente a val1o.sa "'reender'-' a llecessiàade de .se oon-contribuIção do .Brl1.Sil, ao lado du ,- au
process3.l·-se-ã ~m nC'nhmna in<len1· Naçõp.s Unidas,. 1'10 último .conflito cretl~ar, sem mutil.açõcs, a bela. oon-
roç.llo, mundlai". cepção arquitetõnIca. em a.vançada

Art. 4." E),ia. lei entrará e>,11 vlgoI' Sendo quatro as instituições naclo. fase de coustruçâo, destinada a sim-
na data de sua pubJioo~ão. revO:;-adllG nais a .homenagear - Marinha de boJizal', em obra única c majestosa
8.'J di.slX>sicõce em eontrã.rio. GUS1"l'a, Aeronáutica, EXérc:to e Ma. os feitos valorost'S dos noSSos m:u1

rJnila . Mel'ClUlte - a construçã(J de
Rio de Jllllciro 22 de dezembrú d\l u.'U úniCo Monumento permitiu, a um nheiros de guerra e merC&ltes, avia

1956; 135." da Inde~ndêneiae 68." ela tempo, obter a máximo. economia e dores e soldado.s que sacrificaram a$
h-pu'bli-a. _ Juscelf.no Kubít.1Cn.e7c:, aumentara Im))Ortil.ncla e grnndlo· suas vidas pela Pátria e pela Demo-
""" , sld~de da. obra de art~ 11 erlglr. M
_ ClóvIs Salgado. _ José Maria cl'aola. - Marechal J. B: rJ.Scare·
Alk'mim. I $m .iUllllo de 1954, fOi solicitado lIO 1t/1ns de Moraes, Pre"l(l~llte da

I GOvérno um cr[,dit" de ,..... e"'l\fcp I No.~ tGl'lnoS do RCi:lment(), rCflll"i:"
~ubl. no D. D}. de 26-1~·(;'i'f. cr$ 50.0í:Q,OOOM julgu.do oufici"nte, .. I - . Se'l~m s,.,Hcitc'.cl3S :lO) F.xnJo. Sr. Mlll.j~-
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Depu:::d"s .em2nllas refercn~l." Mi.
niStéric da Educ:lçãv e Cultul'lJ., mo.
,Uficando a di.',i:l'iouiçii.o c1a:, l'p.l·bal
psrn o S~,;v~Co Naciflnaj d~ T"atro.
M tút J ju~ta e natura. era ~ss. Jl.ti.
tude dcs Srs, D~pu_l1ú~S, !lu. ::l"seja.
Vam tll11adistr;buiçã,,, er,uitam\u. ~

emeiula qUe apra~cn,ei.PDr ~x\:rúP!Q
r.irava, de C~'$ 4, (}~o. 0:'0,00. C,,~ ....
3 (t t), 000 00 pata. w; ccmnannl'''' ril
atcrcs orofi!;$lol1aiS, deiy.an-::o a~S' .1
l.C<JO.OO'3,OO para o Sllrv,çO 'S·~.-lcnlli

(lo T~tr), Mor causo C;SE-D. um se.
nhor Fuão Duarte escreveu, ~;n ccrtr
revista, uma catilin,á:,a em Irrrtl~

orensívo~ contra divertoa D~ll:Jtl\dOI

na QUal n&.o fui excluld·:>.
Disse t':le:

UQ Frota A.."'Ular _ aCluéle !lU
foi De'eJ:ad;) d'e~lícia e conti
:nli" liendo um case de puli'llh., . ' 4

Sr, presidente, pOl' fellcídd~e ml
nha, vejo que, 10g'J acima do a.rtiSl
,'em Unlh caricatura. doS" , J"uãi
Ouarte, {luefaz lemprar mlnlt:\.< an,
tigOS funções d~ D~legado 'e PU!
cia. Quand{) dirigI a Dele~:lC!a di
COll'ume.'l. todo o mundo sa')f, qui
p-cmovl enél';pca' r~llre~s[Lo a~." cafe,
t6es desta ~Idarle, Vejo agoo'" ~t1,

~Re 8r. FuAo Duarte se lla1'P.C~ c01l
um de.'l tall<. cate:ões lnveo:lt;:lado~

auando eu era D2le/o1ado. NA., tenh,
eerteza, mas creio ~er 4!le. Oll Clual
r;U(!r maneira. para que nãocJmctl
lnjus,içl&. v<lU cOnsUltar meusarCl1.J
'{oS, para certificar-me. NAO) quel~

llofil'mar, por en<luantN, mas c,,;nCo o.,
tl!u ne5!a dúVida e vou tirá.la :nall
tarde.

AiOrll - a::or8. é. a certetll nAl
ha mais dÚVi(Ía- " earll.ter dês~t'
81', Puão .Duarte 8urge. atrav~1II .dl
Jnformaçõea .prestad3b pelo Minlsté
rio da Educação e CUltura. lia se
I\tinte forma:

"Pcrtaria n. 'I, tie 13 de janelr4
de 1956.

Apuraçâo de a<:,usae6es.
O Ministro de EBtadoe 1111 Edu,

4ueaçlo e Cultura.' resolve desig.
Dar o Dl' . Gutão Soares de~JU'
1'll Filho. Oflc!al Admlnli';rl\tlv~

classe M, dêste Mlnf8térh pa~
apurar, por meios 8um4rio~. II ve
rllcilia.de das acusaçõeE fe'"mula
elas Por Enio de Bal'ros pp.reil'l
• Arthur José .Vieira. de Me1il
contra· " ar. Otto Cr.rl/JsBan,
.<loira. Duarte FilhO, Dirctcr 1\1
COllServatórlo .Nacional de Tea,
tro. (al.Âl10ar Renault."

Mora, 'o Ministro Clóvl.l Sa.l1'ar.<
diriBlu o seguin:e oiMo ao pr;melr\
secretário:

Requerimento n. 3.280,
~ de 1958

tro da. Justiça as ~egujntes in1onna. Cal'·me :to bdo doS meus compll
çôeS; nheil'os (:lO lavouril. ·nft Marcha da

ProdUÇão. a. transmitir' dllQuí asl'ei
v;I~dicações da hlv.;..U+·u. cafo"jra de
,sá!.:. J;'aulo c do P:ll·aná. RetruqUi;Í
lhe que há mUito tempo vinha u.s"'-lt"
do da. tribuna da CÍllnal'a pal·a. ild·
veritr o .Govêrno da graVldad-e tia
$i:un;:âo .criada com li nlanutan.;aCJ
do confJsCQ cambial, instituid<J peia
rumosa Rt;.>olução n, 70, de 1953.

Encontrei em meu arquivo, d!hcllr
110 que proferi na ~e&'ill.<J de 211 de
março do C<Jrl'ent<J ano, rela tllnd:> à
ClIM e à Na,:ão 00 ~omicio da lavr:ul'"
l'eal1.wdo na cidade de BiJ.·i~üi, em
SáoPaulo, Advertia, el1táll. ao ~

nhol' Presidente ~" RelJutllica llUI:
0Ii lavradores iriam à praçA. púb')ca.
llào pano reclamar a supressÍlo 'ex·
abrupto" <Iv con!J.,c<>. Por sa bilrem
l!Uto, infelizmente, as 1manças da
Nação Sóbl'e êle se alicerç:lm aLuaj·
nl~nte, mas para iClviJl,dicar um pio·
graJna ele gl'adatl~a extinçáo et'l:lbo'
l'R tão l'áplda 'iunnto possivel, do
regime de ellPaiiação. ela lavoura;
iria.m à praça púhlica para lemlmu'
ao Oovêl'llo. que sem uma lnfra-es·
trutura aólida. coTJ8tituida PQl' UaJa
iavourllo eatável, não há .indústria que
aeaguente. Bas:arla lemi)J'ar a cri
Me da lndÚitria. textil. li: eancluia:

~Btrlgüi é .uma advertência;
Clnda. não é oPosição. Pode ser
porém,na velha i'liwge1ll d..'l lioll.l
de neve a rola' d4 montarlh",. o
final aa a1;ulullclre Que nln011I,m
mais pol1erú deter."

Lembrando que tinha sido um pl'C
SOe1ro da pactficação .politica, prOl!'
~guia:

lOEu que tanto te1l110 preguc!o
a 'Paclflcação polltlca, a Jtm de
que o GoVéTno Fedffal po~sa, ~m
Ambient~ trallquilo P. melhor
Avi6lUio, reali;Wl a gra1làe ()l1ra
de tksenvolvimento a Que se pro'
1102" cumpro o meu àever acre
1l/'f:sentantll do POVo e de diretor
de mais representativa das en~i
d/I(Ies it«lavourll G da pecucirllJ
ele São Paulo, ao cllamar,de.qtll
alta . tribuna do Congresso Nu.
cl<lnal, a atenção do eminente
Sr. Juscelino KUbitschek, cllio
patriotismo 11 6incero deseio de

'acertar reconheço e 'procia.mo,
1*'(1 a I1r<lvicladc do P1'oblC1r.It."

Em VlÍ.l'ios outres diScurSoS que
pl'onunciei ne.>·ta Ca.sa,eíll segUidil,
tHmsmiti as reivil1tlicações da lavott
ra cafeeira,aWm c<>mo as dos co
tonicultlJre:;, chegando ao ponto de,
em último l'€<?urso, apresentar li
M~sa projeto de moratória aos co
tonicuitol'es para que não fôs5cm.
como ocorreu, intell'amente espl.olia
dos no .fruto de seu trabalho pela
incúria govema.rn{'ntal, pela falta de
amp~ro do Govérr,<o,

o SR, PRESIDENTE:
Está finda a leitura do Expediente,

a) quais as motívos por que, até
agora. todos oS ,servidol'cll do Depar
tamento F'ederal de· Segurança. púl:lll·
ça. não percebem a Sl'atiflcação ao
rl.sco de vida;

õ) sea Cheíla do D. F. S. P, ex
cluiu alguma classe de sel'VidDres a
~la subordina.dos .da percepção da
mencionada gratilieação,

S. a., 19 de .etllmbro de 1958,
ClllJgas Freitas.

Solicita i11/oN11açóe8 ao Pider
Zxecutivo através do Ministério
da Fazenàa. sôllre oS lIlotivos que
levarom a Diretoria da Despesa a.
transferir odIAdo pIlg!lmento d08
aposentados,

(Do Sr. Chag'as ~eltaa)

s:. Presidente:

Nos têrmo.s do RegImento. requeiro
lejam soUcitadas ao Exmo. sr, M!nlII
lro da Fazen~ a.s segu1nte.s Informa
~1)o-05:

a) quais' oS motivoS que levaram a
Diretoria da Deape:;a a traDllferlr do
.," dIa para. o 13.0 o pqamento àoB
r.poll€ntadQ8.

b) quais os motivos de nllo ter sido
essa providência de cará.ter geral. es
tabelecendo-se uma exceçlio para um
pequeno gruPo de inativos•. cujo PIIIl'a
mento eontinuou 11.... feito no 3,0
liJa?
5,8.. 22 de aetembro de 1958,

Chagas Freltaa.

.~qtlel'imento n. 3.281,
de 1958

Sollcitu. inf~rnitw6e8 ao Poder
Executivo, atraVés tio .Ministério
da Guerra. sôbre as. providências
tomadas para a locclil:GÇáo dos
paló18 e depósitos de munições de
Deodoro, em outra lona do Dis
trito Federal.

(Do Sr. Chagas Preitllo5)

$1': Presidente:

NoS têrm()ll do Reglllv.lnto, requeiro
sejam solicitadas ao Elcmo, Sr, Minis·
tro da Guerra llIl segtilnteslnforma~
ções: .

a) se 'estão sendo r€<?ollBtJ'uldos, nas
imecliaçôes da Estação de Deodoro,
nesta C'apital, OIS paióis e depósitos de
munições rec~ntemente ntingidos Pol'
uma sél'ie de elCllJas6es, que nhu'ma
rnm tôda a 'Populaç~,ão da Capital da
RepÚblica;

b) se já foram tomadas providên
cins 'para a localização. dos -pal6se de.
pósitos de munições acima l'eferidas
~m outra zona do Dlst1'it,o Federal
longe de concentrações residenciais. '

S, S .. 19 de setcmbro de 1958, 
Chagas Freitas.

IV - PEQUENO Ex:PEDIEN'rE

Tem a valaVl'll o 61', castilllo éa.
l:ruJ para uma comunicação.

vCl1ir .t tr:ulSlorma,lio daqutla ill:lni·
;wtaç[l{) pacífJca em manifestaçáL
.woversiva,

Nenhum de n63, sejamelslavracló::'
r€<3, juristas, depuladus ousimjlleS
h0tneJ1S do Povo, !1"d<:rill objetar il.
q11.alquel' medida de prevenção, no
:;<?ntid.l de evitar estll t1"ans1orm~ção,

ljUe p-odel'iu sel' d'tnosa, Ma.> ne
111~um' de n6s, Sr I?l'esidente, ne·
llnum .dllQup,les q'..lC vêem na ,delno'
cracia o únieo l'cg;me digno d~ h(l
lllCns livres, pode concordal' emqua
a fôrça armada. impeça a mamfes
luÇli.ü p~,cii'ica dos lavrador~s, qUf,nd,)
a..~isl;e normalmcni,~ a manif"sta\'õr~s

pa<:iiieas de outras cla5!'es 1'eclaman·
d,) atençáD para ú~ seus dil'eitvs c
pal'a as sua;; aspiraçô.es,

O SI', Frota Apuiar - DcsejRll1
atirar ° p~ls' 11 l'ev(jlução, com clUia!
"rovldências dl'àSucns, O ~pl.;élii()
me. faz Icml:l1'nr uJnafrase túst(ll'lC~,

em relaç,io :1.0 General Teíx~lra L~tt:
.,;.. "Tant:l bravura. numa luta in
g,ória IJ

• ,.

O SR, CASTILHO CABRAL 
Não creio, eonlQ o meu l1ustre colega,
que essa intervençá<> tenha por objll
tivo atirar o Pais a um movlment'J
subversivo, nem que ela vise a Im
plantação de uma dlta.dura. A 'meu
~P.r, tratc-se, apenas ele má comr.'r~

ell.!:â.o doS elevere" imJ)ostos ao Go
I'êrno e às próprias FOrças Arma·
dM, '0 d-ever da.; Fôrças A1'lU~das
é. fazel' respeitar OS direitos IllSC,·i·
~cs na Constituiçãu. não o deio
lher o exercício dé&M d~reitos, E
o que o 81'. Ministro da Gucrt'a EStá
fazendo, com as medidas de que
tenh:l noticia MorEI pol' intel'médio
do digDo De'jlutado Hugo Call1:al é
usar as FOrças Armadll.8paralll\pe
dir gue uma pal'c"ia da NaçAo se
m"lÍií{)Ste pacificamente, nos té:'mcs
esta tuldos na Lei constitucional. E'
contl'a essa violaçÍÍ<l do Direito que
cu. não apena~' Como lavrador, mas
principalmente c01'll(j Deputado. que
ro aqui deixar cotlSignado o meu
protesto, a ex-emplo· do que fà em
outras ()Portun1d~.ltes. talvezmaÚl
gr..ves da naciona!ldade. como >'l '11
e o 21 de nOvembl'o de 1955. 
(Muito bem).

O SR, CARDOSO DE M:E~EZE8:

(Para uma comunicação - Sem
revisão ao orador) .- 81'. Presidente,
logradouros públlc:s é função natu..al
51'S. D:putactos. porque dar n(,me aos
das autoridades' municipais. fOI. (lue,
a beira do túmulo do saul!oS() jorna
!lsta João Guedes de Melo, falecid'o
há algunsll1escs, ,ugeri ao Pr<'Siden.
te da Nsoclaçã" Brasileira dt: Im·
prensa, 51'. Herbert MOses, ali pre
sente, que, e mnome da clll~se e
como homen~gelil il{) decano da im-
prensa brasileira, promovesse a de- MINISTÉRI()o DA EPUCAÇ.1'.O 11
:;ignação de uma rua desta Cldnde CULTURA
Coll1 o nome do antigo Pl:esi i:ler. te da

, Agom, Sr, Presidente, depoiS de AB!, O SI', Herbert Moses, que ~N.• 414 ,.... 16 de abril de lf5f
tantas advel'tências e reclamações, prometeu estudar a minha sU~e<tíl.O SonhoOr Prinleíro secretário:
rCo5Olveu a !avoU!l'I cafeeira l'fializ9.r a di.sSe-me, semanas depois, qUe se na.
Marcho. da Produção. frustro.da já ,'ia entendido. a propósito, com o Em atenção aos têrmos ilo of1.
uma vez Por aquele~ que não. t4lhlUll Sr, Prefeite Municipal e Com o' Pre. cio de V, Ex.", em qUe tr~nsmjtl
outro objetivo senão o de manteTa sidente da Câmara dos Vereador~. o re~llel'imellto n. 1,287-5~, dI
eJIPolí

1
ação que se chama confiscu Até agora, entretanto. nada de con, Senhor deputado Floriano Lope:

camb nl. creto se fêz, Rubin. t~nho a hOnra de 'ncamio
A~ta alt~l'a, 'lu.~l1~ ..os lavmdvres Apelo, poi.!'. uma uma vez, I:'ar:i o n1130r aS cópias daI! divers\l3 peça(

se unemp:.ua o exelciclo de um di· presidente da ABr, para os 51'S, Ve- do "pr<>ce~so relativo à ap'Jl'<'Ç!l<
:eitoque lhes é asse~urado na"cons-I :r.eadores, c, de m'Odo muito partl- de.il'l'€gularid:ades .ver ific3-:l: .., De
tit~çã<i, o de, alel!al as ,:utOlldn~e~.i cular , para a bancada de \ml,remn Serv;ço Nacional de Te"trO"
pau ,aqUela ,sltuaçaú que Julgam l,n I desta Casa, no. ,scnt.id'1l de trabalha-j (Processo MEC 121,518-55) I's.
justa, ne~te momento em. que PIO-rem para quo se upre<se es'a llOme- itlareoend,Q qUe o assuntn está
curam ellerCltar, com o dil'elto de re-· ' -á t' t' d 'do HO ~endo objeto de exame na Cou·
p~e.<ientaçá<l. o direito primát'i{) de 10- nngem, que. j os a ar an o; . .• sultoria Juridicn. dêste Ministél'io.
comoçiio, surge-lhes pela frente a mem que, ~e dedlco,u exchls1,Un:.Clltc Renovo a V. Ex:.~ 06 pr

o
teS1<l5

fôrça militar, abl'utam~to, não par.:. rop quuse _O anos a sua prlfiss:~/ de minh elevada e~t1ma e d!stt':l.
J'csgual'dltr a ordem, nllo pn.ra tomar tanto honra fi sua, classe e a P.. ) a t·· '~'. - ( Cio .' S l-
as providências que' lh.:l competil'Jalll, merece, mdiscuttv·elmentc. a nome· '., l10 cOl1Sh,etaçl>o. a) 1;IS (\

. O SR. CASTiLHO CABRAL: de preservar, no exel'clcio dêsse eli. I n~g-em que nntltos outr"s, menos,' '!'I1l./0. . .' •
reito. a ordempúbiica, mos para im- i dtgnos, já têmr€<?ebldD. (MUito A S. Ex. o Sl'. Depu.lldo Di.

(Para lL!1t<l cDll:1tnlcaçâo _ Sem podil' o próprio exerciclo de um dl- . bem). ./ Wnslr Cõrtes
I'CVl.\ão do orador) - Sr. Prc.sidmte, leito, O SR, FROTA AGUIAR: 1.0. Secretário da Câm,r·... doS
~l11 resposta a nr,arte qUli lhe dei'/ Certo estaria o Govêrno Fed~l'al,' I Deputados
~lltcm, o llobre. LJder da Ma.luria,· certo e.staria o .Sr, Ministro da (!'Ma uma comunicação -: Sem. (Proc, MEC 121,518.55). li I
61'. Arll1ando F'a1cão e.stl'anhou que, IGlIena Se desenvolvesse as fôrças. revlsao do oraC%or) - 51', Presidente,
lendo ainda àmmha disPosiçã'J R militaroll em todos 05 campos, cm Iao Orçamento da Rellública para sr. Presidente. não sei & que attl.
ll'lbuna desta Casa, preferi&'ic c~lo- tõdas RII estradas, na sentido de Jll'~' 1959 foram :w:esent.(Loas pOl' 'llverSJS r Uuir a mâ vontade, lJrevcnçl~ dê3sa



'".881,1> ."J.. llÍ!;:\~TI'!: r:; .1 O. ,.... =-- ." OIARIO 00·CqNr,Rr.s~n r~At.:IUN!'.L (5eÇao 'r .
"r" '~~c;'''''''-'''''''4\c1ae,!.• s- __'T"'===aU~'-r

,)utubro de 1958

o SR. HERBERT LEVY:

O. SR. PRESIDENTE:

Como muito l:iemjá, ~r,lic~ltal':\nl co
1e;;:1''; CQmo os Dc';uI~(1o.,Hllr:O Ca
bral, NC'wtatl C,lrncil'o, C~stin1\') Ca
ilr;11, C:.ulns Pinto, PonCi'II1.1 dos S:1lôl
tos ~ todos qU::ln to~ tl'oln~rntn , seU.
~1.elJHlln2nLo. ~t CSt:1 Ca.Stl, O G(Jvêmo

v - GRANDE EJ@.E:Ol8NTE

- Tem a palaVl'a. o SI'. :FIel'bel'~

Levy.

- Sr. Prl<slclc'ltr:. 51'S. D~put3,dO.'i,

ck início qU2.!'O rí..·ro~"'Çat ,o protesto
~l!e est.á ~cnel'o fell", pelos repl'cscn"
\fl,l1Les eie tod~s o, partidos Jo, vá
1'iNJEstados l)l'ocl,n!;ores contra a ~üi_

LudC' inCOl11l'l\'CC"l\<;í\'el e ~tlr.{ln.snt,ucio

Il.aL do Go\r~r~:,) da Renúi)llc,'~ 1:1ê re;;-~

j)·nndcr ~'O,\) l'{'clamos jti.~tI.,.::illno.s cl"',
In'i!'·l1.Jl'3, de nO:);:;~l r(:~Ta, r.::-nl 1l1edirlas
d'~ fúrç:l, 'rm,v02 de mo~[i[ic:tçües (lue
~r jm/.'.ri~·m n8. l)olíliC';l rIu,f" r~stá sen"
do se~·1J.ià'a ctn !11atéda ca,[celra c COl
"n'~t0:'iil c.::.mbb.1.

o SR, YUKISHIGUE TAMURA:

:oIQa.dão,c:ntrao· huml!d~ . o~'~~tal(l
:C9.l'IOC!l· q,ú no. moment:) oCUPlI-t .c"l.
lIuna,· o~ Q:Jlllquer' manell'a. Voucou.
5últar meu" 'arquivos a flm·dever.
tlÜ.!lr .~e oFul\o Du?,te. que lnv~l.
guei'c:mo 'cafetúo tem algum P'U'1
te~cC'c'Jm rl.peSsoa a que sô~ef2rg o
p·oce,s, ~m tramitac.'í.o noM'nistét'o
da E:luca~"... CMuitobe-ml.

tll1'eB interessadas. Já (l taxamíllima j' em .Lond,'il1a oBr, Coronel Waltcr I~c.~ujda. 0.,,8 avislamOll com o Senho1
do .d.:'llAf p.3.I.a nnp.'Jr..1"':5:!S '~,Iá fi.Kad.a., S~~n:"s. <lU. e· p. r.. om. I)veu uma .. r-e.. uniào M,..1. nlstro L.uc.as L.J!l.es. S. Ex.&: d~
em 80 crtl~·eir·cs, o que. pc>r.s[·sô, O~· C"rn oS Ilderes do movimenlo à <lual . in[do, d.i5se: "Recebo, neste momcu-
litui . uma grande desvantagem para CnmiJ3.reci e t·amb~m esteve' presen-Ito. o Sr. Bispo de' Londrina." Com'
OI! MUll'cipios que não f :r3m. alendi. 'te n R~verend[.sslmoBi.qJlo de Lon. es:as palavras, quiz declarar que n.1\,j
Ms. de vez Que (8 d,. Rio Gr3nde do drin~. O Sr. Wall~r Santos pediu· réceberia OS representJntes dacll,.,
~ul ,já reC;~f>ram G 5oE'tl material na pra7,,_, de 15 di"s. dlzD11dn-se repre_ feicultllIlI do.' Norte do Paraná, O
base d~ ~5 CI'lI7."i\·OS ~or ,lólal·. Aos ~(nt,ant.e do Sr. PresIdente da Re. Bisp" de Londrina prelendeu ainda
outr'.!I vai ser eobrad" a taxa mínima llúl~lica. a fim de t"mar as provl- c..rrlgir, dizend,,: "Não, V. EK," re·
d.~ 8'0 crlne.\ros. M'Is. alnd'l. ass'm. d~ncias nec~~,árlas l1osf:ntldo de cebe(ls lavradores." E éle ~afil·.
nada s~ .féz. para efe! Ivar a entl'e~a 'f']'(~m nlondidas, pelo menos parcial. mou que rec€bia o Bispo de Londrl~

",ara uma comu"icaçãol ._ Senl10r ,le.qsas maqu",as mcrol1\\'ehdrr-~. Dal ment~, as reivindicações da lavoura na. Depois de.<;,o;a entreVista com o
p:·r que voho a'1aSSUn~O. rech~mtl!1- cafeeira .do norte parana€nse. Ora, Ministro da Fn.zcnda. gaslamos n rc.s.

reJlcle"te, t1'~ejo. n1lSt" sessã·). pr'2S~ do do Sr. t>:rp;siMnle ,b. R';'lllLblwa 1uom pede prazn reoonhece !t leglti. t" dn dia, parte da noi~ de ontem e
.tar jUola e mel'Ccida I1cme,,(lgem a e ~'J Sr. Hl"LSI~" na. V:n~ao, sem mld~de do dit~jlo da llfarcha da parte dno manhã de hnJe. na presen.•
I'}(\~~ os p,~fe.;.:iO>re3 d" mZI1 Pais. tn(l.lS ,delon~·as. o fO~n:Clll1of>":0 ,'lessA:S N"duC;cio. Se o Govê1'l1o ch~ou RoS ç.Rdo Sr. Renato. Costa Lima. Pre·.
:Hoje (, o D'a .lo M':ls're. Ergamos, m~c!u "a$ a.···s }';fllnlclpI0~ qtl~ Iam e!l· hVl'3d',res e pediu prnz". é êvidente ,Wnte do In"lituto Brasllelro do

reHe> ele rece})B-las. que c..,m êsse l}{'dido, recnnheceu ser Café. h,omem do. nosst1. classe e que
j10l'tC"1 0. n{·':.5as vezes. "um l\'1lO cl.: Sr. Prc"tde"te. 0l1tr.o a"QU"IO qll~ a marcha movimento legitimo legal. ~"t? fazendo tod.) o possivel para,
glória àquol's m!ld-esl!t~ mas dedica- me f1'~Z rào;rl~mel'te 11 Iribl.l,,~ é o . o . . '. a!'ender às reivindicaçõe" d2.~ cafei~

<1Js c,laruro, qUe vêmdiuIUl'"omen- :'1118 ~i;: r'spei!., a tlll1 pro~l~ma ele ch~n!~i~e~~mOSa:l;~O~~~;eldaW~lt'; cuIl"""S. nã.o somente do Parani,
te COn,st:uil1{1n as l}a.s?~ da naClJl1a. unnnt ,,,,,,cla pnra r. fl"l1ro· (h 1I0.=sn "nt . "'T- d V S 1" mas do Br.asil.

f.:lg-ricnltll1'9, cinicola T-::t11-.s-e ,d,~s PS''' .':I~ i)S. .~al1 amns ,a. . &. v , • .
li:iade . Os m2Uscoi-e;:as, CDm~ eu, f'.l'-"'~ nue se fnem pJra a .elrn.,ll- dJn~; clnmn.q.lhe 31) d~;s, para. <llue . P,"1s bem. S~. Preslde~te, deoojo
<1eve~ gu~reLlr uma das melhores re· CJ.ç~.n da prM:a 'lU" ~e ch~m!t can- ten:-;a tempo de resol\Cr o prob.oc. dlzyr a V. Ex',' em resumo, Cl Ge
co-rd a~Õoes d" infãllcia: as ições, as crnci(rico e aue, .cela 5U" p~l'iculosi. ma . ~ulnte: o Governo ~rra, compiem"
palavras e o exem,Jlo das suasmes- 'la'le ·obri\f2 'a dc.~'ruiçl;.r) rla.q l~l'~n- Net,se Interregno, "S ürganizadores ~~.n\e. usa~dí't a

d
fôrça ~ont~aJS .~a.

. , j,is af·etarJas e os rlo~ <i."2a.~ próximas dél MarC/la da produção vie.'.m ao el lC"S tra a la r:res o. () e G
nas. POr ~.30. quero neSte mom.nto lAccl1,~e oll-e na Al''1 !"o'·~c~i)fl"a. a Ric. de Janeir" eom S. Ex." "Rvma. PaJ'anâ. Erni !ln!" ISto: p"rq?e a Mar.
h: nlel1agrar tM.s as Jlrof~ssõras do á.rea ,lnEslndo ile Sã, Pallh ~fêtada. o BisPn de Lnndrlnae foram todos c1v~ está pr~l~camenle Impedida.
Brasil. na p'ssoa daque.l<\ que foi a o Gcv~"lloc1n R~tll(h MI.el·m'llou 1)ro- ~eb;dos peln SI'. Prc"idented; Re. Ma.~ i.o;so ni\" .<;erá o fim.o Nor~ tld
roi ha -ime'ira mBS ra GI"m.ju.s~ vi<1ências en§r~lca.s, 9,;"do au' impo- nÚhIi".. S. Ex.&. decIar"u que faria Paraná é, hoje, um baml de pol~o.

11 p'.. I.. .~ " nul'fe9 n~r, one fi'r.<~'!"nconr\'t.~.~ t.,- ,. r3. O pnV" está l'('vnlto.do. EXI~.
AntÔni~ dos .santOS Pert~ncLI, a l'a"a rlos "oS lnr""'"i" ati,,~ir!o.q em mais tndr. n J).-,ssivel para atender às rei. tem registrados. no Norte do Pa.ran§.
11 e<:, ,"9 mas. criatura ele alm:\ branca, ete 13 MUniCípios e D:~tl'it~s. vindicações da cdelcultura. iOO mil .cafeicultores e- essa. gente
<1 ',' , l'd '., 'za \ ..' . '. An Que ;<e\.pnrém n[J receboenlas eSlfl àspnrtas da Tulna,. às po·rtas da

excu S1ue •• es, reC1raa:o.s
d
, 3ml • .~o. el11 a~~?'bsr. rres~dentle. n

d
03 Mp~- au.I~Uel' aten.dimcntn aos nossos pe. falência. depoi~ de tantr~q anos de

des e grat!d~o n08 C)'l'uçoes e quan- '~'C mos V1Zl" .05 'os -,'~, JS•.o - ~ido~. nem .sequer tivemos resposta lrabalho no deSbravamento .ja.que.
tos fm\m seus alUnOS. la!,~ ~ .cl~ Mato Grr.<;.~o. a .ar~o rl·~ fnrlUltl do Sr. Presidente da .Repú. le.'l sertões

_ M'nl;<tel'IO ria A.;.:rl.clll!ura, este I,arh . . .
Ao i)t'éSlar e$13 homenagoemaos mes~ 'em feito de útil n"rO a. ~rraetica,,1\o blic'. A .respnstafoi a presença de O Sr_ Pnncianõ dos SantoS - (J

tl"es· nO di" que lhes é consagrado, rIa Draga. " SI' co"feSM clesp'ovi(!oOo "ficl_is do Exército em Lolldl'ina, mesmn tenho a dizer a respeito de
querlltambéln. sr, P~si,l~nre, reve- rle olemeul00 mat'f'riais e lécuicos oara a~,,1':1. no dia 10. díz·endo se acha. 20 mil famílias de cafeicultores d6
renchr, em particular, aquêleque não realizar a o·hra ele ell'pl1ri!;o ela área. "am naQuela cidade. para Impedtr, E,qpirito Sant" que estão tôdas rê'-
foi· mesP'e rscola. lUas professor da . _ . nela fôr-.a d3.'l armas, a manifesta_ vnHac1a.~ e em p"nlo de cbandona.r
Fact'lc1a"e d", Medicilla de São Paul~ 0'9.. Sr. Pr~.~ldp"te, "'0 crel' aue çU.r> pacifica dos lavradores, .. , . cl" - ti.Se .. CeleMi". BourrOlll. grande fi.' ". Ministério l1a A'!rirullur1 queira suas terras. que elxarao cnmo iTte •

d. .. . d b "1" . flC~" com a resp-ons•.b' Idade ela ,les- Sr. Presidente, as. medidas toma- rantes da. lavnllIa. porque sua.. s Ul\·
gura. .~ me·lICo.e e r:'\SI eu", que ,- d . r1D . 1 . .. rl Bra dll.s então feram as segutntes: o Se- cãn é maIS dramática do que se pode
t3nta.q saudades deixoUI,ã? 3penas t:u C""•. ef 13 S os . al'1nP1S o ~ nhor Coronel Cândido Cruz, que CO" i~aginnor
f1~ E.<."~la o'1de leciol1ou durante vá- .,1. Na/}óram e;:.'lnloC.' f)S pen_~:nos .
l'ia.• r! "-cada< e-ntn-) em lod~s os C~- f(lcl).~ d~ Par:tná.~ de M3I.'1o. C"'. s.~o. mandará o.q destacamentos que vão O sr. lIMo Castillio...., Muit,)'
taçõe<; dos ~laulisttl8 e dos que tive- ? ,:-aJ'goo. com.. (1~~se, l!'~,oJ1ele. Mlnk~· ocupar.•<;e .iá não e"liio ocupando, o obr~ado a V, Ex.".
ram a YBlltllrEt de com ele COnviver. éll~, eIlQ!l"~tO f!~I". n~n~l('s ,Iue se nr,rle do Paraná, deu. um prazo de _

Esta li s'r"era h"m1ln"gem p6stll'tl3. .~havam ~~h. n lunSrl'''*~ ,!a R·~cre. 24 hnras par~ qUe oS lavrado1'es de. OSr _ Frpla Aguiar ...,.. Enquant"·
a Qu'm derllC1u~i uma especial ami- taria d~ A~lc!1I'ura rl€ San l'llulo sislissem da Mareha. No dia 12, 1l. l.s.~'" o Presldcnbe dd Repl,bllca dor.
ztcle e a au?m de"",, o pav" pa.ulista foram tod~ rlgoros?m~nle eXllnlOS. noj~ fom"", à. presença do Coronel me em Brasll\!I.
1'1'atl.1il,o oe).o o.ue-fêz·em pr~l do e,!" Ei.~ Mr Que formUlo: al')~10 ao Se. e ent1'~gamos o memorial que•.on· asa. HUOO CABRAl:; _ Senhor

.·sino lln,iversil!ÍXlo de meu PaJ.5. (Mu," nhGr Ministro rIa. Agoricultura, oMa tem, tive a honra. e o prazer de l~r Presidente termInarei fazendo um
to brm). Que. ês.qe o. Ooovêrno Feder,,1 ".ã.~ ,Vixe nesta. t.ribun",. no Qual reafirmáva_ anêlo 9.0 'Govêrno Federal para que

i I mos o dese.io e (1, .• decisão de real!. ,-
O 3R ROGI: FERREIRA: e Cumorlf seu dever.,mporlln' o que zor a Marcha, pol'~lle se tral:lva de recnnsidereseu ato do USo da fôrça,

. se a~tl8rre uma praga qt:e. faH\lm~IÜe.. oorque n6s. l'C'Pre.~nbantes dos ca-
IPa'a tlmn. comllldca~o. Sem re- se 11M lhe ~1~l'mos cf.\mba,e. d~"l'ul!!i movimento democrático e profunda~ feicultore5 do Norte do Paraná,quo

tJisão do' Ora·dor) - $1'. Presidente, a hvourll. cltr.[cnla de .><:>d'1 n B"aBI1. mente pacifico. esl amnsnesle momento no Rio de
perminrn V. Ex.· e '.\ Câmara qUê' Era 00110. lll'ha fi. dlz'.!t. Sr. Pr-esi- O Sr. Castilho ca!1ral- O que Jnneiro. transferImos ao Govêmó Q
rev're"cie hoje o Me'ilre.· dente. (Mui/o bem). ocorreu é realmente uma In(c'l:ven_ N'sponsabilidade do qUe Morrer nJ\o

T'lld~ sirlo nrofe...s'ft "U:lnclj estU- çã.Q f~eral no Est.ado .,. q'o.lela regii" Que, como c1L~se. é um.
.. O SR. PRESIDENTE: 1 ólda "I" d~ Direito, rles~io enaltecer o O SR, HUGO CABRAL _ Perfei_ verdade rn h~rrilàe p v"ra, .entn_

trab'llh'l ú.r,luo dO{J\l olêS qu"" tn3.i~ co- Toem :lo palavr.a. o Sr. Hugo Cabral, to. guém pr,d-erlÍ imU"..<l1r ~l.lrj9cm rev"ltll.~
lnMrar'l nar •. a educação eprollrMSo pc,r cesslio doSr.Pl~.cido Ro<lha. 9l'ln.1 das em virlo·q PGut.o.~ daquele
elê!'!" ?ars. E dit;o isl" de cáted.ra, O Sr_ Castilno Cabral ~ '" poT-F.st9do. (nfldto bem),
81' pro..sident1". porque reconhevo ná" O SR. HUGO CAB!AL: que se trata de policiamento feito
1ive fôrça.q p~r3 Cant'.nmr . naquele pelo Exel';:ito. sem qualquer razàl)
nlí..srer. talo VUlto de Ir~balho e dJe (Para uma coll11micação - Sem pl2tlslvel.
sacrifír.i(J,.~ qUe e:<[ge-. embora, pouco re~~sãI1 da orado,·) - Sr, Pre;;idon- - Pa.qga-se fi pritncira p~rtc c: '.
remul1or~.<l~ " em 'co,,:liçfí~s difíceis. :e Cl Srs, Deputados, ouvi há IhrUCO. O SR. HUGO CABRAL - Muilo grande expedlentAl.
além d. ~+)m ~ar~ntia.~. Esta. aau- " breve discursopronuti-::iado pelo 1l'8111. V, Ex.' tem tõda a razão.
1,-c1.'iric:l· rl" qt1~m .i:í '2l(ClrCeU o mar;is· eminent-e coJleg!l, c dist.iut.o amigo Naquela mesma 110ÍLe, sug1':l'itl-se a
teJ~,o ~ n~.o pEide C{Jllt!"uar j')O\' f3lta Deputado Castilh~ Cabral,. n, qual iela tio Col'ollel e dOS repl'es.C'ntantes
de'l\1fl.clrl"rl~ - e aQUl "iic; Im i (lual- S. Ex." abordava n tema já lão de. da Marcha a Curit~ba para conre
~,- 'r l1lorl(05~ia ma.,s sim .t adJUirflção ba.tido ela lIfal'cha ria P1'(lduçã·o e la. rellci1rem com o CollHl1d:mte da
(.ele nUtro nelos mestres. porêsses vra-,'8. Si>U proteslo doE! pn,l'!Slmentar Re~iio. No dia seg-uintc pela mlL
I'omel'!l (i'le' ,I~ Norte a Sul Co18.bO- c"ntra o ato, que S, E.x." enn.siel~rfl.. nhã.· partiu a c~miliva. Os llLvrado
ram ~nm a maior p:trcel, rlQ ,:sf.'lrço vi.-.lent.,. por parte elo Q.wêrnn, ele ri>s foram recebidos com a maior
para dar \ o:er9cão d~ ~manha me- .imlwdlr pel~ fórça Hmac1a SU.! rea· cClrtesia _ justiça se lhe faça _
Ihol'êc:; c,jl,.liçãe.:; de. vlr.b (,U, 'Pelo lne-11iz:âção, pelo Sr. Comandllnte c!a 5."· Rcgi5.o
nOS, m~ll1o~ que a JlOSS1. '. que, por sua vez, sugel'ÍIl-Ihe.s vies-

Em o que eleseio.v1 elize" em h~-I 81'. Pre:'ldel1l~, c..,mo lav)'~d,)r do sem ao Rio de Janeiro para se enl-<:n
mp·,agem nos prof~,sõre5 do Br:l.s!L nnrt~_ do PJrana.. durante mt11to tEm· derEm com Co Cenel'ai Lott. V)nmm
(Ml'iln b?11l) . 111" tU" c"ncordelcom a Marcha. ria para o Ri() ele Janeiro ~. aqUi che-

I
Pro~llCii0' Entretanto de um mêc ;lo gael,"s, forum à' presença do Gcn"Óml

Ü SR I:lERBERT LEVY: esto parte, dei-lhe ,,' meu mais In- L:,ti. que pmb~m oS l'Ceeb"'ll ~,,!U
(Para 70na c~m.tl,tica~,ãi')) - SC'"tlhol" I,~e~ral c-, c'i~nplettj ~p~in',l1l'~:ldpJl-: a lUe$n'la cortesia.. ,O ~1ini."\trn' da

Fr:,s'rlE'IlI'::, 8.t.é ,0 monlC'llto', p,or 'in" ;,ne~le, c1'~POlS da \'ln!~nCJa, (']ue nS Guerra Clülvcrsou ColU nS 17tVrZlc!n.
crlvrl qu~ pa:"~r;3.. o ~:;VF.'''nj (,~ 'Re- 'lrrlcu1t()r'~,.; do. p,lrans~, ftC oGil 111 de res oi?;C'ndo aue instimavn. tt~rn3.r
pública nio c:mnD;'ju o' ~','mrH'QmisS0 ~f)~r,er c m ~ lntC'l'Vrrlç;tn dn 1:",~pa eSS:l rnec1idn., rnas que :1 jul~'J'\'a le.
de fO:'lif,:,er 9.'3 In1qulll:"S l'odt·vifil'iRS ~ fC"':~l'al ,n(: .. n,;l:tc. rJ0 E.<;.t:I~0, 'P.lra gz:l c jt,;::ta', ~ ~
m.o!olllv·r·i::Hlor(...'l ~osll1nJllcipl,'j,,, CUf~ !qu,r. ~..t,[lll1l~/) pUihl1C3, bl'8.silerr!1 :d:': 'J~~
Sf+ tllSC;'r'v'~~'~m, na l'~spr-c~iv~ CClllcr:r- ~n8,:lhoC fi (1~,~enrlllnr (1.:IS ;;"C'ir:r'Cd01en.,l\ Dl'n~is rlisso.fl"'lm(',~ à pr'\.;.~('r~l'ln, de
rênr.i:l. Não tG1'8tn fOrtlcr.id':ls os (16-\~n.s c1€;~i(1 di?:cr que::l. ,t1l:11'Chrf e~j:;'~\s. E'x:\ f' Sr.Prcsiclént-é c1~l.Rr:pú_
laTes l~C"~lhá notícln .d~ -:p.l9.nrlo s:·:·~~o 1'.18 pr~,~"''lm3{Ja n)Tf!. me~91'1~ :le se_ j blir:a, rl!;~. i~U(llJ1i'2ntC ',n"I~ r.eceh~u,
1'1es [Jo~losà dl.spoSlç~.o ehs prefel- ~.eF.b:-·). ~r. dIa C cl~s~~ mes. a:ol't.:,u I c:.mo ele C, ......me. cordialmente. Em
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HA~ 12,5 mil toncladn~ de tri~-o

estruillgeiro que o Rjo Grand>e do
Sul 'TEceberá('m pfejul2.n dos oon·
l!Iumidores paulistas ~erão annn'·
2.enadas até Inicir.u'-8e asaflla
local. Em llegulàa, sel'li.., ~ubme
tidas à. Clpcm"áo trll!:l!cio-np.lmen'
te chamado d1l nacionalil'ação,
blto é,· serão vendidas, com n· co·
nivência do Órg!io rep:iopn81 elo
Sett:içV de Elrpansoo d(l TrigCl,
como· li, fÕIISem llroduzidfs no
Pais, ao preço provável de loQ mil
Crtl2'eir{)~. por to:ü elnda, em vez
de 5.600 cruzeirOll. EllBfr trRJlIlR
Ção fraudulenta proO'porcionará IIOS
grupos gaúc!1os IlglldOll lIú se
nhor J06.0 GoU1art um'lucro liqui
do superior a 500 milhões de cru
ze.lros"..

AJug\lcl de aparkmenÜl de' 1
dormlt,(\";o - õrf. ~05,ll\l.majc
rado 'p.'.!'a Cr$ 3,?5C.OO.

Alugt:;J de a.part~,mento de 4:
dormiU rios - Cr$ 1.650,00, ma·
jorado 11ara Cr$ ti. 2, 0,00.

Conjanto Res:aencial da
\. úr;;:ca do Ca;';no:

Alugt:el de apal't.:..m~nto de :I
dOl'ln!',uios - Cr(l 770,OJ, t,la
Jcrado para Cr$ 2. ~OO,CO,

AI:lg;d ele apart;-mento de 3
. dormit( ::os - Cr$ 1.lG'Il,Gll, r,)a~

Jondo para Cr$ ~.;,on,OO.

!:sse aumento impeaitl<. defi
nitivamente. oos operárillS de
eondiç(>;'.~ mais modestas. a Ocu
pação (1as referidlls uJ1iàadrs: ao

;; 111esmo tempo. queestlmulrrã :l.
- l'levaçã'? do.~ alugue:'es do~ !mó

• ''Veis de propriedade ae pllrt;cuJ:I
_ res, re'etindo no (''1carer'imp.nw

do Cust'l de' vida, e 'l.grflv~Ilr1·-. n.
~ jã af1it va sit llllçil.o do tratai': a

llor, o rledicado e a>16ni1"1o ~"ri
fice da r-~anr"":lo industrial c cc:·
n6mica do pPle.

I'oste:'~acl(l ~eu' dL21to detn"
rar nu!'" IRr decente e higitnir.1.
fj.cR c{)n(l-en~do a pel·manecl'r. j),
(:e!inidr'11ente. :'la p·.·omiscuirll'lrle
(lOS por'le." Infecto.~ ru ri:'JS mir-·
Jáveis' "ri;IanCH.!oltin]1!'LS".. enl1'
v"lendo a vIve)' semr.re n 1,c: r1'c ~

OI' JJCI,l; bs·'.s. no pkr de-"".iust-
JJ)~nto socicl que é n desl'lgregr.
ção da f:uniJia.

A prónrin autll.rquirt, est~, CO'1
trlbuinrlü paTa t.orl'Pr mai." a,,
gustiosa 11 existênciA de oofl'l.
mento do tr3balhlldcr.ilicrr~er.
t..'\ndo um est1do de i.l'].lustlça S~

c'.al. n? mlll" gritante J'leraç~ ')
daquilo mesm.~ que pR1;ã pr.cvis' o;

na Cm stltui'lío P r li s II eir, :
"Compet'p. ~o Pode" Púl-jlicro adr
tar as· Medirl/lS (tue R.S:W"lIre",.
COlld!cõe:l de sobl'eYivência li,)
pCw'!u: ' ,

V"Jioso patrl1l' ~nio. el'G:Jido
mediante a contribuição .dü tra

balhador, não peje ter tra:lsfo~
mat10 .rep:;ntinat:lente o;m fonte
de renda. ilimitada pam explora
Çlio dos associadf'S. porrple é (l.

sllbf.raçFl.O 'do~ ben~fíciOE rl a Pi'1'·
taria DNPS. n.e 93-43 e l' desvir
tuamento dOI> "fine. soe\zill para.

.~Z.:· que foram oonstrufdc,()' ~~SP"i
apartamentos, com a Pllliclll)!ín
das eha.madas' rePerva.s atnllrlais
e de conformidade com planos
qUI! objetivam o interêw d'lS
pl'óprios seguradlls. vissnd(l ag~.
I;alhar S\la.~ famllip.~, em 1~.ce na
e.rAln.·sêz de moradias e para F~
rf'm . alll!:lId~s por precoe cem,.,,,
tlveis rom suas pD.SSibili;:!anes".

Confil\lltes nopeculial' csllÍl·ltl>.
·áe lutr. Quesempl'e norteou n.
ação de V. Ex." em detem do
llOvo, espec.inlmcl1tc do trabnlhn
d'Jr. que nl\o poderá ser abando
n.lldo 11 .1'l1i.s~l'ia e 11I' despre7'~
ronstante. os' ,"lgnatli.l'i(l.~ mamo
festal'am o seu profundo reM·
21becimento e apresentam os ~ro

test().'; da mll1s e!~vada conside.
ração. sl1h~crevendo-se

Atenciosamente.

S~ Paulo, setembl'O de H15:J 
l!leguem-se as assinaturas".

Por líltilllo, há IUU tel'cel~:> caso,
m:l.S, como os outros .dois, vinculado ao
mesmo si.stemfl. polltlco·paI'1;idãri<>
administrativo que existe no GO~'êrJlo
Federal ne.~te.momento.

Já tive oportunidade .de chamar fi
atenção da CMa para o. descalabro
que ocorre 'Ila aclministl'acão da com
pa.nhia de scgurc~ Equitatlva, entre
gue 11 dlre~ão do Govêi-::o da Repú
bllcfl. Org:>.nlsmo outroP!l próspero;
cheio de vida, transforma~o em pasto
para satisfação de apetlteIJ pessoa!." de
amigos d03 govemos, está hoje falido,

I'Q - entrE ga-se l1llla qUantida.d~ ccr-.I E' um lIbf,jxo-lIESina~oque tlczenu
re'!!J>Gndcnte :I cincovêzcs o. cansum..o . de tra.ba~hMl.ores coPtl'ibUln.tes do
gaúcho, para que ~e trigo. seja po_ lAPI me enca.m.inham. como e1emen
clonalizado e renda de 40.0 li 600 m,_ to da OpOlliçM, C(l!lllQ Deputado e um
lh~ de cruzolro6, .oos negocmu.:; que dos Uderesda UDN e da O/lOtlicão,
manobram o Serviço de RltpanEáo do para evidenciar que êSl:CIl trab:llha
TrJgo. ~te é o ahu8() que vemos eIJ- dDml não se deixam mais Iludir com
tar cCOT1'endo. 'Te<petlndo-se afrllnt,()- \lIl aloga7ls doa seus falGCI,l; amigos QUE
aamente, tlltos já verificad(Js em an<Js nO$ D.preaentam Mmo llm Partido in- ~
antcrIOl'e.~; l1:asslm QUe os eleme:'loos diferente aos 1IeU5 inti!rll:rcs. I
que Iiommam o. ServjçO de Expanslio ,
110 Trigo estll.o cuidando dlo:s Interês- X' a nés que na hora do desespêro i
_ dos C(}nBlImidQrc,~dêue prodUto êles se dirigem, p<>rque sahem oue nos- I
CBSCnclal; E, o que éJ2jor, em. virtude Ba V():!, U ergUerá. para p~t-e~.I·,ar, CO-I
do d~VlO dêsM trlg<l, necrssárloO ao' mo eu protesto_ne8~ momenw, COn
consumo de Sâe PauloO, Distrito Fe- tra o ablUiO que se e!ltf: come~Jld CI
de'TllJ e outras Unidades tla Fel1ern- contl'.~. êssee t4'a Q.alhadol'es no meu'
çfto, ~tà faltll.ndo (> produto nesEC8 E1ta'llo.
Il'tand'ell mercados consumid<lres: l\ Denunciam êles, filr. Pr~si-dente e
1p,rlnha re vende no mercnd(J .negn., Srs. Peputnd()S, o (Ju,e «'UI. ooorrcn
n pl'et;C8 acima dOlll tabelarlo.!;, devill" do com os tra.bpJhadol'esda indúsh'la
11 (BC8&CZ artifichtl que se está crian. de São paulo QUe &0 jnquillnosde
do cem.o desviQ dCl trlg(l paTa 00 Rio apartamentos c',nslrUidos pejo IAP!.
Grande, " o J)!lll é mi~turado tem ou- C'omo é sabido. ésses apartninento8
tl'O~ produtos, como n 'mandlccll e o foram C()·nstrulcos pflra fertm I\Qu
mllhll. pela imposSlbiJld8d1l em que gad~ ao6 empre1;ado; e 1l0.~ oper;\,
~e:nconlrarr, os .moar,eirOll de com_ ri(lf, CClIr.o frmna de P6!l:st.j.l{)~ 80
pTl\r o trigCl indlspcnsúvelpaxa 11 pa- cÍa1mente e fom-ecer-Jhes moradia R
nlficação. cueto móóico.

Esta' é a <lenúncle, Sr. PrelEide!llf.e, Pois muito bem. sr.Pm;iden:te: C,1.
qui' trago lWconhecimento riIlC~a. mo· não podia Cellllll' de acoutec>~r,
c da Nncl'i.oO, E611erando rl() Gcvêrno são OIS trnbalhadf.res e OlIlCOntribuil1
dn. Re<púb!lca que im:or.çR. a consuma- tu dos InRtitutot qUe E;,tã() .pa.gnn":o
~ df!lla. v·~:rgonhoBn n1lgocl:'ltR n a conta tios exce.•..s,O~e que. ocorro: 111
custa. dQ PÚ1l1ico ronrumidor d1l P~!o nas resp(~tiva.s IIdminiBtrp<;éEB.
em nossa terra. ~ó1:l~e -~8te alS8unto
o grande 6r::-p.od~, jrn'Pron.~a (jue é Terá li Câmara, agvra, n~t!cla <\0
o J!)ltad" de Sii<l Paulo, (\17., em lU'- que· a.conte~u com i~~c~ InquiEnos
tj~o pll1;·lIca{)Cl n-o dia 27 de setembro dos Institut~& em São Paulo.
d~rle IIn", o seguinte: Os opcrá.:1os que m<:ra'Vam tm

ll.pllJ'tamento de um dcnnitório e (j;;e
lla.gav9m até ~tembr'1 Ultimo ~35,~0
meJlllnis de aluguel. ti~eTam-no n·.1.jo.
rado para 2.2'll:l,O~. QVa~e qU~tl.·{> ve
2,fS m.ais de aument<J, d!r noite para
00 dia, pam ê&f$ in(luilincs! o,~ que
alugavam apartament<l c,oro d'Oi~ dor
mlt6riOfl e pagavam 805,()Gmensaj~

tiveram lleua1uguel majo'Tn'do para
3.750 mensaJl!. E R:0'51m por diant-e.'

Aqulestll. ad~mo:nstmção viva e
'reVOltante do Qu,e é a administração
d06 !lllltitutD~ de Previdência. que
obriga O/i trBIJ;,alliadol't's e~ntrlbuln.
teIJ .em g'era1 a pagPor ~l' élillCfl ex.
oessos e irregUlarida<1e6. . I

Quero .ler, em b-eguida, (l texto 111·
tegral da denúncia Co1U:UlMe do II.pa1,
xo-~Jnado que me fOI ellca.m1nllado
PIlIl'l\ qUi) c:onste di} moeu diaCU1'lO, por
que êste. testo marca com letl'a.sde
f()go o que é a admlni.!.traçlio .da Pre
vldêncla .SOCial no Brasil: n.pl·ovelta·
dom que Be Inculcam defensores d~ls
que trabalham para melhol' explorá.
klls.

PnUo a :le:r .. m!.Egrl\ dêsae do.
cumento: . ',

"Exmo, Sr, Dr, Herbert Levy
.... DD.Deputado FEderal - Rio
de Janeilo.

Cn.resWa de vida - Awnento
abWilvo de a1uguel'e~ de aparta·
D\1ento cleflns tle previdência BQ-
clal. ,

.i:m nome de centenAS de mi
lh~ ele associados do IAPI, llll
.s.ignatário,s dirigem-se à V. li:x.'
a fim de fazer caloroso apêlc no

,,"tido de (lue. seja tornada sem
tteito a recente e absurda decio
Uo d.a.quele órgão publlc:o que,
para. os nOVQB contratos de loca
~, de forma 1njusta e desuma·
21a, majorou os aluguercl! de seus
apaTtamento de fins sociais, su
postamente "destülados aos tra
balhadores"•.

Ultrapassando a 300% e supe
rior a· tOda.s as exceções previs
tas pela Lei do Inquilinato, é ela
seguinte ordem essa. majoração:

conj1Lnto ResidencIal dit
Moóca:

Aluguel de apartamento de 1
d011ll1t6rio Cr$ 435,00, majo·
l'Il.do pam 2.200,00.

c:lItl!. lIu,pc6i.lmnndoUlI.vememe a in
telUlÍda.de da Cl'lse que ati.l1g'C, neste
momento, ll· melo l'Ul'aJ, r~nllcntall;'

do centenas de· mlUtares de fnmllJl\II
de Iavradoree e colonos, afetadas pela
jpOlJtica. dêstc e d<lti llovemos ante.
rlorel<.

QUc:o formular, ainda uma vez, o
meu Jlopêlo para que,. em vez demc
d~das de !órça, o Govêrnotome atl
iõude de botn·-ll*'nBO, -.representada
pela rl"Colllilderaçoo dali dJretrlzes .Que
1A!'m sidv ml\ntldas, até agOl'a, para'
(je:;gra,ll pOO5a, pom .de:;grw.;a dO
:Brasil e da lavourn cnfêeira, com rI.'.
:r~Ill'1u ao café e ao câmbio. Hei de
volt(lJ' outras vêZes à tribuna, até que
fi mll-térla &lja. re:8Cllvida, como tem
de ser, pelo Govél'11l) da' União~

Hoje, porém, -trazem-me à tribunn,
Sr. Presidente·e Srll. Deputndcl;, três
iWlsuntoll, III€m dê$ie ~ qUe ,já me
c>cupei ontem e agora, para C)I\ qua:ls
lf1l'Ço n Iltenção da C'âma.ra, que, na
"erdn.ee, constituem mlltél'ia única, já
que dizem rElipeltoll gravre faltM em
~ios ~etoIes da AdmiJJIstra~.ã<lFe·
Cle1'al. .

O primeiro !lI." relaciona com a ~
1ítica do tJ'lgo, que, em nCB8() Pa~,

é executada pe1-o M.iJmtério àa Agri
cultura, at.rlwéls do Serviço de Ex_
;I1anslio 00 Trigo. O que tem ooorri·
do neste setor, C(lm referência a abu'
I!O'I', in-egularidadel e falcatruaS, f.
qualquer coIsa (lue 1l1tra,pll8llll li nos·
!la cwpacldll.de de Imll.ginaçlio. O pr6·
prio atUai MinJ!ltro da Agricultu1'a
1l/Jii]))ou :)lJm mlnlmClde 281l mil to
neJada.s o montante de trigll-pa.pê1 na
lSafra pllo'lSll.da. Jato é, trigo p&gope
lOfi cOD!!um1dcres, pela economia na·
e1ollal, sem 1lxt;tlr,representand<l um
preJulzo de maJs de 1 bllhliCl e 21,0
mllhõcs de crul':eiroll que forllJll para
00 bo1sos daqueles que controlaDl n
:IloUtica triticaJa. no Brasil, de acOrdo
com as BUa.~ convenJênclas peuoais,
em detri!rnel1to dos l.llterW;es da.
;N"açãc.

Sr. Presidente, srs. Deputad'os,as
!flegoclatas, u aWI; escUSOs qUe I!l'
a·c])etern· IlClIlpre no que lUz l'€llJlei1 o
00 trigo, n(lll altlmos anos, ~rtc pra
ticados, uma vez mais nEStemomen
to, Quero truer, desta. t;rlbun(l, a
deni.ulcia }â. feita através de 6rgâ()S
àdôneos da imprensa de minha terra,
(~trc os quaiBo "O EEtado de SãO
PaUlO" e a. "A FOlha da Manhli.",
lPflJ'!J. que o Paf,s conheça l)/i a.provei-
tad~l'res da noeaá poJltlcatrJticola. Sr. Preaidcnte e 8rs. Deputados,

outro Mllunto dlferentll, mal; ligadO
Há eêJ'Ca de WS semanas, o Ser- a êBt.e, me traz à tribuna.

ViçO de ~alllll\o do Trigo determi-
nou a remeSlla de 125 .000 t4mela~ A Câmara, se .lembrmrá dClfi nOSSOS
de triG1> estrangeiro paTa o Rio. Gra.'1- prolE1ltoll repetido/5 contra OI! ~tas l1e
tte do Sul, que d(verAo chegar nO 8&is do Sr. Presl<lente da Repúbli.
fJm do COrrente mêS. Cento e cmco u, nom-eando, !ICl1l COnC\Jl1!() e sem
mil t<lneladas representam () oon- vaga. mllhll'l'al de novos funcioIl6rlOS
~u.mo de cinco meses daquele Estadtl.. para 06 Instltu~ de PrevJdt';ncill.
l1:B&;, trigo. adquirido numa ba!(;o queI Sômente há cêrca deWs mesoo,
cl'lcUa entl'E Cr$ 5,M e Cr$ 6,00 o M f&Pet'1IS de·o PrelSl~nte batxar
(juilo, vai chegar no Rio G.rnnde do BCU decreto executivo que proi'bla1 no'
8lrt. exatumen~ quando. já ae inielou VIII! noonellçÕES, foram nomeao1ls mlI1ll
1\\ Barra do trigO gaúcllo, .qUe,. como' de cinco mil funclonATloa para lU> au·
todos Batem, ~cede largamente lIB tarqulas. E, como tiVe ocMiAo de de·
n1ece:;sili'adEll do conl'lumo, nunciar, para não atentar contra o

texto leglli,· arranjou um novo têrmO
Inellpllcà.velmente, o Serviço de em n.oaro dlelonê,rio,. dando-lh~ um

El<,Pa.nstio do Trigo manda para o Rio I eentido que nll.otem. como tCldo~
Grande '40 SuJ, em finS ele outl1bro,1 ea.bem, O Presidente da l'l.ePtlbllcn, em
125.QOO. toneladM de trigo llIJtra.ngei- ~ de nomear, tem tlàjudtcarlo foo
1'0. suflclente paTa cinco. m1l6fS &Ie o1onl\rioll 806 Instltutoe, de forma a
c(.\nlumo, quando se iniCIa a safra. J;IW'lar 11 proipf(:40 expressa da lei.
gaúcha, que tem de ser eX1Jl'Ortatla. em iDiziamoa, então, QU'!! ·oedo ou ter
cêrca de 80% de seu total para ou- de os contribulntee. das a.utBll-qulas QS

l.rl)/i Estados d.o Brasil. A eXIPlicaçáo trabalhadores da. nOOSa terra. que
ó esta: ê&'le trIgO, que Clhegará 8,... ,. têm 8ldo elCJ)lorados da lnaneil'll maiS
Cr$ 5,60 ou (,'1'$ 6,00 {) quilo, vai !ler cruel por êS5e$, maus traba1hl6tM que
c.o~und!do e m!s:~l'a~o ClOnl 11. ,~afra domlnam ]JOl1t!ca e eleitoralmente os
llaucha., vai Bel' nnr.lonallzado '. E, IlllItitutoll de· PrevidOncla irlam. lIa,
como jê. está Be::ldc j)lelteolio o pre- glU'o preço dellsas d!.'JBiil1çõ-es incr!
ço de· Cr$ 10,00 por C]Ullo, pnra a nova ell
/lafl'a bI'9s11eh'a, ~s manlpUlar1Qres da v ,
J)olftlca dO trfg(\vão deter oentenas . De tato, 3rt sabem.os que n situa
de <nJIMes de CI'uzr!ros de lucroe, que çllo dos I;nstitutolS é dlflcll, aPesar
I,"\lrão PoOj' êlcs embolsados, em detrl- , das ma.3ora\'·ões feitas nas c-ontribui
mento de tóda.1I economia. colllluml-I çllea. Agoramesmo,Sr, Pre5ident~,
dora do Pals. No momento em que acaba. de receber apê1<J angu:;t!<lsQ de
ll{! inicia a safra de trigo ero Rio· G. I· In(Jullinos do IAPI na. capital de meu
110 Sul - l'CIP1t<> para. ficar bem cla- Estado.



"Em aten.iio ao de~pacho suo
pra, cumpre-me .eaclarec<ó{ (lU e,
presencemence. na.o vela. sendo
proces.saCla. classltlcaçãu lJ"l'a. pa
gamen~o. de dividas proV,"l1lentes
de exe'rcicks findoo.. pOr falta
de dotaçâo orçamentária. Jd que
o últiall0 'crédito, cuja abel'cura
foi au•.orlzaeta. pela Lei 3. "35, de
19-1'2-56,pe.rlieu . li. vigé:l~Ul. em
31·12·57.

2. .<\. fim de que os clt~dQS

pagamentos não viessem li. sGítel'
qualquer .1nte'rupçãJo, esta Dlre.
totia sollclCcu à Direção c eral.
médlante Clf1oio 5.7a5. de ~6-6.57
IM.F. 176.365-57). prov:dênclJoS
que t:onduzissem à abertUra de
nevo crédito, no mcnronte de
Cr$ 5Clu,OOO.OOO.'JO (quUl..'lent<Js
milhões de cruzeiros).

3. ÉSSe exp"cUente deu origEm
ao AI'iso 697, de 19-10·57. ao l.0
.se~retàrlo da Oàmax.. dos' DO"ll
tadose cOnstimlu o Proj,eCo ~ú
mero 3. 39J·A, de 1957, atual
meme em trànsico naqu~!a Casa
do Cong'l'Csso. .

4. Com êstiS. esdarecJ~llellto-s
resUtuv iI consideração Slopôl'lOl';
oPlDando lwr que, ni'l. llPOri'Llllida
de, seja fúrmulado "pêlu no .>en
tido de àp:esl-ar o alld;,mento da
quele projeto, uma \'ez qUe. vem
sendo .imistentemente reclamado

, (} pagamenco das divi(:~s ~m re
í-erência.. - O t elo &a.r:nento
Serra Lima, DireCor.

Esta; Direçiio Gel1:;1 está ae
pleno acõrdo com a informação
prestada pelo Senhor Diretor da
Despesa Pública.

O SR. FROTA AGtI.IAR:
(Para uma C07llulJicacãc) (sem ,~.

11isdo do L.-adOTJ. Sr.P:·esid~n\~, te
nho exerCido nesta CaSa funçã-J lo.
glsl.l1otlvae tUllÇao pJolltíca; es~l no
plenário, ora critlcando. atoos do' Go.
verno, ora apre~ntando sugcs:óes e
p,dlndo lnfvrmaç5es.

Assim, formulei requel'im,nto MS~
nhc'r Ministro da" Fazenda. par soli·
citação ae·fÕ'll'OvllÍrl<.lS intere,;sa~:lS no
pag<lmentQ de exercícl,::s rindos ., )1l5
D~nte6 dos proces!os 9Ul95, ~9 .461,
99.462, 94. 864 e. 100. 6oW.

, Acabo de r'~céber a resposta., nos
s'.a-uintes tê:mos:

13. Qual o matErial contratado nas
Estados Unidos, cu.sto e respect!va
montagem

15. Se há títulos protes~ad~sou
apontados;. em caso positlvo,· a quan
to montam as impClrtânclas nêl<!S re
fendas". •

1*. Quais as condições de paga.
mento e se a NOVACAP e.'!tá em clla
cClm. OB compromissos financeiros à"..
sumidOs com os contratantes est~an
gell'OS;

o SR. AURÉLIO VIANNA:

(Para uma reclamação - Sem Te.
t'isão do orador). - sr. Presidente
em 6. de maio dêste ano apres~nl.ei
wn requerlm-entovazado no.s ~e~uln.
tes têrmos:

[~'h;'l'''4~~:~.~t'''~fr·._.. _._..'_.~ .;~~;~~~,~~,+:c:,;.(;):..:.:g".:,~.~~~~.~-; ..;.;..,:...,~.:..:.. ,:?-....;;.:.,._1~1_" ~O~u_t'_!b_r...,o_él...,e_1..;..·.9_5_t1__. ,

,~::;:-.;r:,r.:prDhietldo~ni\o pala o5ilnl~trosr~UJri~da.·doPal8(MlIltOõe1(li,tI''"to que caC:a UD,I&. delas emprelou, epe~ jamoi 8Ilelar para V.Iix.-, que CClI
;'·';'j.i vancidol. qucnlo paga as., piOr·' bem•. PlIlma,.).' .' rlodo datr&lllllçlo e. 81 hO\1ve (m- tanta. lhaneza e ef,lclénci& vem 'clh1
;;": t;:ipl\(!ôes ll()8 aclon1$taI, e. o ,que é . préstimos, <» ~ot&1; lindo OI trabalhOll ,dellta. Cua, rI
,"":'!plcr, c:}loca seu. dinheiro .embtneos O .IR. PRESrDtlf'lB: ' ' sentido de reiterar ao Sr. l\lln'.slrl

".: .flllldoo, com grave prpiU!w lidlclon&! " 3. Quanto já foi apllcado de ''''t. da Fazenda ou à dlreçi\.o da NOV.\.'
:":,:'P!lra a sua eeonol!lia j' arrasada. Tema·palavrao sr. ·ftrnando bllll orçllment'rlu da . UlUlo e de CAP re.llpOllta urgente ao reql1er1Illen
" •"i, . ..' '..' Ferrl1ori. ' cutras prevlatas elll lelseBpec1&'Sj to apl'esentado hll.. cinco mese.'!.E •.,.::. . Sr. Presidente, ac:tbamcle ser dl- .'. .. .

,\'IIlgados os balanC70s das companhias O ·SR. DEPUTADO FERNAN- 4. Qual·omontante da venda de Nação deseja sa.ber dessas .nlol'ltl:lo
. d& se<:uro de tedo o Brnsll rela.tlvos ao DO 'ERRARl PROFERE DIS- tenenose quan;o, .l\fetlvamen,o, já. ç6es •

. e:{~rc:clo ~'1957. Como se· sabe, os CURSO QUE. ENTREGUE A foi recebido pela NOVACAP;Agr.adeço a V. Ex.-(Mutto bem)
.. lucro~ estão em relação ao "olume dll.'l REVlSAO DO ORADOR, SERA . .

cart~ir(l..'l dessas comnanhlaa. e. na. PUBLICADO POSTERIORMEN- 5. Se a .NOVACAPpubllca. balan·
turalmente. as empl"2sas Queregl.s. TE, ços e. em caso pcsltlvo,em que orgÍlOoS O SR. PRESIDENTE:

,tram maior lucro são a.auelasque, eem que da.t1lB em caso neB&~lYO, A Mesa. adotará as provldénclaa C!l.'
dlsno"do de mafort's ranplra,~. cobram O SR.AARIO STEINBRUCB: quais 08 motlv06; bivel.s.no casuda ~~lamsçã.o de VVSSI
l'lu!'ntia maiOl·. em prêmios .. PoIs mui· SI', PreB.. ldente. peço a paJ!l.vra para I 6. QUa.ls o.s estabelecimentos bano ~lCce:êncla.
tI) bem: enquanto mesmo as peque. uma comunicação. • cárlos em que Báo clepositalto.s o. (!l. C""" a ""!avr~. o SCn.hol· D~pucadi
na$ emprêsas com carteira. dIminuta nh I d NOVACAP 1 j ......".. ..
aoll~am nessa relação lucros aprec'á- . e ros a' o qua o' uro FI~Ota. Aguiar. '
vels. romo. l\Cr eúm\110, entre cente·· O SR. PRESIDENTE: '[ pago; Durante o cliscurso 40 Sr,Au.
f'as de outras. a Comnanhia de Se- Tem a pab\'l'l1 o mbl'e D)putado. 7. Se a NOVACAP está e :ndlil. com rélio Viana, o 8r.· GoaOt lUta
r'uro~ E.,,,p.ran~a, oue, com ree~blmen- . l0s fOI·necedore.q e empreitelro.s; em 2•• VICe-Presidênte, à-eixa (, cg;
t,~ .ti!' nrêmlos d~ apel'a,~ Cr$ O SR. AARÃO STEINBRUCH: 1~:'\5() n. egatl.vo. qual o al,raso e o mon- aeira da presidên<;ia, quc ti ;)CUllJi'
7.617.nnn oo, r~gistra um lucro de Cr$ .tante da divida; '/fa peJo. Sr. Ranieri lJaazzilli, Prc'
fl66.00000. (Sem revisão elo orador) ..,. Sr. ' sldente

Presldent'e. consta da Ord~ do Dia 8. Qual o montante da divida \ou' .
Pois bem,. dominadn. pelos homens da sessãQ de h~Je ll.penas um pro. dos comprom1sSQs a. dcscoberto· da

<lue o Govérl1O tem pOsto à sua fren· . ; NOVACAPte. debab:o dI'! cr\t.érlo eleitoral, poll- joto em regime de url:tenc.a: o que ;
"I . E It t· C $ Institui a cédula oficial única de 9 Qu"l d di'" co-no ~lrlflrjo. a nu a IVo.. com r votacão pa.ra e:eiçiio de deputados .' '. ~ a ~pesa e pessoa c.e
431.000,0'00.00 cte prêmio." arrecadados. fed'rals eôcritórlo e administrativo e I}uant~s
:l.lll'pqpnto. oreiulio ind11.strlal de Cr$ - . funcionários mantém. inclu.si"e lJoslos
"19.774:000.00. 'Isso atesta dp,vid;unen- cen.roan~. reza o .Regimento lia à dls~8lção ou requisitados;
te as proporç3ell elo dc<calabro que Casa. pcd~m est.ar em regime de.ur·. .'
impem .nc.sta t'mprês:l.. cn,ios diriven- 'gência· duas pl'cl)osiçôes. e existe uma . .10. . Quanto percebe cada Diretor,

: tés 8ã.o apontados pOr 11m "artido po- ,"ue' precisa ser'vot9da o quanto an~ !l1Clu.slvegratificaçôes;
l!t1co (1ilp' t~m tirado as m~jores vau' t~s. 11. De que material foi constrlUdo
t&!:ens 'do Govêmo. REfiN-me :lA) projelQ qUe prorroga o Hospital do IAPI, cem quan'\},$ l~l.

Comnutando-se .0. renda patrimonial, a. vigência da Lei do Inqilillnat-o, to.s e qUai o período provável dll sua
Que não interfere nos res)l\bdos in-' duração·...
dustrlais, ainda assim acompan~l·a COnforme é do conhecimento clt '
regi."tm, no ano passado, o prejUlzo y. Ex." e da Casa. os alugu~res es. . Sr. Presldenta,. vou abrir 11m pa
de Cr$ 43.4701.000,00. É uma das pou. tão congelados até 31. de deze::l1bro !entese. Ê esqUisito haver um item
cas ~xce~ões no quadro das emprêsas do C':,rrentp ano.' se não fOr ado. do requerimento referente ao 'Jreço
de seguro ele todo o Pais; .pois mes- tada por esta Casa uma medida de provável de duração, mas é põr:j1.e
mo ll.S pequeninas. as mais fracas. em urgência, §e" não fOr ~presentada li me con.qta a mim, qUe o hospitd é
sua qUP..8e totalidade, alcançam lucro. consideraçao ~o. plen~r"o, IJOr ê6tes de madeira, Foi inaugurado pe:o Pl'e.
enquanto esta, uma :das malor~s. e dias, a proposlç~O, naohaverâ tem- sldcnte da Repúbllca, solen~mente
euJa sltuac;ão devia ser. da. mflXlma po para c~nclUlr a sua votação. e mas. é de madeira; e t~m du~a"-i\~
pro'''''~r:tj,ade, apresenta. prejuiz06 con- remelê·la a.o senado Federal. prevista, par Oscar Niemeyer, di! dez
siderávels.· ae>mo sabe a Casa. C' Senado po- anos aT)enas. Desejo saber se lSkl é
. Sr. Presidente e Srs. Deputados, de:::í apreset;tar em-end8S. caso emIverdade.

eito fatos isolados mas que constl- qu~ o pr"je,o v:>ltará. ainda à Cã· "12. Qual o pre"o d t', mara. a. fim dA que IiQjam aprecia. , o me ro qua-
tuem um slst~ma, . das: as. mcdlfic~c;Õi!S plrventum in. ~rado ,de construção em Brasllla, qU~r

A dlrcciio do SCrnço do Trigo. como t:-OQUzia3S peja Câmara Alta. N8S0voAbclaspreallzadll.s diretamente pe.a
ro. dos Institutos de Pr.evid~ncja e a da _. A ou por terceiros;
lJompanl1ia de Se~uros "A Equitatl-, .Dal p:;~ qu", peça a a~nçao. espe·
va", é. tOda ela., preenchida mediante Ielal de t.dos os Lidere", mcluslve d<,>
critério polftlco-partidário, meu eminente Líder. Deputado Fer.

nando FerrarJ. no sentido d-e que
O Presidente da Repúbllca entregou seja inclul~~ na Ordem do Dlao

ao Vice-Presidente da Repúbllca, pre· uroj-eto qUe pr~rrcga a vi~cla da
sldente de um partldopol1tlco. li dl- Lei do Inquilinato, R~gimentalmen.
roçA0 dessas instituic;ões e. em ca.cla te. iss:> é Possh"eJ, porque, como dls.
lima delas o rme vemos é êste desca- SE> n1) início do. meu discurso, s6 exlB.
11Ibro. O d'esprêzo pelos int'erêsses dl1r te um pri>j-eto em regime de urgên
oueles que contribuem e da coletlvl- cla: o qUe institui a cMula oficial
datfe. para eleiç1l.o de deputo do . federal.

Esta~ s1to as denúncias que quero Era," apêlo que qUl'rlafazer, dIrl-
tra~r' à Câmara dos Deputados, corno gidCl aos eminentes Lideres. e tam.
uma evidência do que ê a ação dêstes bém a V. Ex.a. que preside neste
falsos amigos dos trabalbadores, dês- memento a Mesa da Casa. (Muito
tes homens oueoutra coisa não têm ,'.7em) •.
f~!to senão explorar o poder para Sli-
tista!w as Stl$S conveniências pessoais
e seus apetites eleitorais.

Espero, Sr. Presidente e SI'S. Dop'u
tados. que. diante da evidência. dos
tatos. o Govêrno l'esguarde 11 sua ho
norabUidade. resguarde a sua l'OPU
tacão. DOlldo um paradeiro. a situa-
()õescomo estas que são uma afronta
à Na~ãoe são um libelo. tremendo 1t
sua conduta, não pOde /lle continuar
cúmplire. cornuactuando com essas
talcah'1\8$ praticadas à luz do dia em

. nosso Pais. Alguma clJisll tem que
ser feita para acabar com êsses abu
sos revoltante.q.



QuInta-feira 11;"

Benhor Pre6iàent~, êstes úI:l ~.scla
;recimentos que desejav.1. dar d~s.ta l;::J.
bW1A oos lerroyiál'ios que me pro
4:unarllm lJá.tempos.

Outro requel'imento quero focal!lIllr.
80licJtel lnform..ções. sóbre o débito
4a ()Q·mpanhia Ul'banizadora da ~o\'a

eapi:tal do Brasil. NOVACAP, pUl'a
com o Banco do BrasiLA~a.):l de
;rece~r do Sr .. Ministro d')! Fnenda
M l11fonnções que se .5eguem:

l(ef.: SUBOP 58-21 - Pt,
14857.

.Ri<) dé Jal1ciro,28 de abrlldc
1958.

.flenhor Ministro:
Reportamo-noo ao ~q,uerjmcn

to n." 3.005-58, do Exmo. Senh'll'
J)eputado, Frota . Aguiar. sóbre
Jlfdilio de. inlormôoções quan:v a"
c1ébito. da Cla... Urbanizadora da
:NiOva Capital do Bmsil (NOVA.
eM) jUl'lt-.l a Me Bunco. bem
assim com l'€Speit:l ao valor· do
último empréstimo àquela .\utar·
CIula e à espécie de garantias cf..
recldati, docul1l€ntQ aquele que
passou a oons cituir ° processo nú
mero 88.704, pl'l>t{,colado nessa
secrtVal'ia d,~. Estado em 10-4-58.

2. cumpre-nos informa=, li
prq)ósito. que por instru.ncnto
OO~l\iJ'atual assinado ~ 30-2-57,
abriaDOl! à ·'NOVACf.P·' o créc

dito dto Cr$ 1.000.000.000,00 (um
blll1ão de c1'Uzelr05), ao prazc> .ete
1 MO, pl'Orrogável POr igual pe
rj(ido. a critél'io do Banco, op.:
ração glll'a,ntida pela hlpore~,:t de
lOt:a· rtlbid~nciai.s e :»mel'cla \5 na,
dd..de de Busilia, .no valor de
1,5 vêzea o llmite do c'rédlto, que
&Jlre"enta,-a. em 26 dêste m~s,

I> saldo devedc r de Cr$ ........
t52 .231.192.90.

3. ll'ue empréHlmo conta. OU-o
tNslIim, com li aa.:.untia di! ~
lOuro Nacional,. em face Ja ElU
toliz~íio do art~ 2.°' da Lei l1Ú
moem 2.874, de 19-9-56.

;lo Ilscla.r~cemos. finalmente,
que em 6-3-58 foi llquida.o:!o O
C.J:L:'iltoe aSSinado em 7-8-57, pelo
qu:d concedêramos ~re!erida

(;çmp'.\llhlll. o crédito de Cr$ ...•
100.000.000.00 (cezn milh6t:'5 <le
erll2Jelw!lj, gM'antido pela Chução
de 3 cautelas repreilentativas, no
total de 150 mil "Obrigaç6es Bl'a
•111&".8;0 porta4or, no Va,lor nO
minal de Cr$ 1.000,00 ca,da.

fi,Recambi,ando, anexo o pro
€eBllp de 1nlciomencionado. apl'O
ve1tamOll a opol'tunldade para rei
terlU' li. V. Ex.a oll proteat<ls de
Jl4lssa alta estlma e dilltlnta ,on
6lderaçA.o. ..;.. Banco 40 Brasil
8. A.' _ seba"tiâo Plaes de Al
meida, presidente.

A S. Ex." ° Sr. Dl'. JosêMa
J1a Allonim, Dignissimo Mim,tro
de &tado dos Negócios da Fa
zenda".

Elstà a&Silll,. respondido o lnquêl·ito.
Felr aqui se verifiea que tem razão o
povo quando não mais acredita. ser
:BrasHla autofil1tlIllCiável. Eis a prOva
(Muito belll;muito l7em).

o SR. PRESIDENTE:
Está. findo o tempodesti:rado ao

e~pedlente.

Vai-se passar à ordem do Dia.

COMPARECEM MAIS OS
SENHORES:

Il.anieri Mazzllli

AmaZonas:
Justino Melo - PTB.

Il.lça Júnior - PI'B.
Antunes de 01111e11'a.

Par{l:

Virginio Santa Rosa - I'SP

Piaul:

CArvalho Neto - UDR.
Hugo NaPalelío - PSD.

SigefredoPacheco - PSO:

Vilorino Correia - ND.

CElIol'á:
Aclollo Gentll - P8D.
Antônio Hor{lCÍo -- PSD.

Armando Falcão - PSD.
Marllns RodrlguM - PSD.

RIo Grande do Norte:
Theodorico ·Bezerra - PSD.

Paraiba:

Drault Ernani - PSD.

Oiácomo Põrto - UDN.

Claudio Leite - UDN.

Ivan Bichara - PL. '

Pereira Diniz --PL.
Praxedp.s Pitang"l - ODN.

Pe1'nambuco:
Amaury Pfdl'osa - I'm.
Joaué de Castro - P'l'B.
Uma CavalcantI - UDN.

Alagoas:
José Afonso - UDN.
Segismundo Andrade - ODN.

Bahia:

AlaimMello -PTB.
Aluisio deCasÍl'1.! - PeD.
Allomal' Baleeiro - trDN.
AugUllto publio - PTB.

CarJosAlbuquerque - PRo
Eunapio Queiroz - PaD.

HermogenesPrinclpe - PR,
HUdebrando de Góes -. PRo
L<>!ayette coutinho - UDN.

Laurindo Régis - PaD.
Ne.tItor Duart.e - !'L,
OUveira Brito - PSID.

z,pirilol> Sllnto:
Napolelio Fontenelle - 1I8D
Rubens Rangel - P'l'B.

Ri.J de Janeiro:

Alberto T6rrtB· - llDN.

Arino d€Uattoa - PoSO.
Augusto ~ oregórlo - PTB,
Edllbeltode Caetro - UDN
Gebúlio Moura' - PSD.
Jonas Bahiellse - P'1'B.
JOBé Alves - PTB.

Jo&é pedroSo-PSD.

BaYlllundO Padllha - UDH.

saturnino Braga - PSD.

Tenórlo Cavalcanti -UDN.

Distrito Federal:

Adauto Cardoso .,- UDN.
Benjamim Farah - paI'.
Br~ Mendonça - PRT.

Oardoso de Menezes - lJDN.
Ohagas Freitas - PSP.
Ilanton Coelho - Pl'B.
Qeor..,. OI\lvlo - P'I'B.

João MMbado _PTB.

!.oPa Coelho - PSD.

Luthero Vargall - PTB.

Xavier O'Araújo - PL.

Minas Oel'ais:

Bento Gonçalves - PRo

Bila;: Pinto - UDN.

Carll)l! Luz - PElD.

Ga1ll'lel FU~So,q - UDN,

Guilhel'mino de Oliveira - PS:D.

Gus;av,) Capanema - PSD.

Ilacir Lim:l - PTI3.
Magalhães Pinto - UDN.

Mauricio de And,1'aàe - PSD.

Miltün campcs - UDN.

Nogueira de Rezende- PRo
Olavo Ccsta - PSD.

Ql;CRI' Col'l'êa - l1DN.

Ovidio de Abreu - peD.

Vllo5c<J!1Ce,os Coata- 1'80.

Triltão da Cunha ~ PRo
Badaró Júnior.

S&o P:tt:.lo:

Arnaldo Cerdelt:\ - PSP.

Bra~i1io M~chado- PSO.

Carl'albv Sobrillho- pSP.

FerreirR Martins - PSP.

Joãu AbttRlla .;...·PSp.

1AlUl'o Cruz - UDN..
Ltônldas CardoSo - PTB.

LoUl'eiro Júnior - PRP.
:Ma.ia LelJo - PSP.
Nelbm Omengna - PTB.

Regê Ftrreira - PSB.

8alles Filho - P8D\30-10·88),

lJllllties GUilllal'ães- PSD.

Yukishigue Tamura _. PaD.

Qviá.ti:

Nleanor Silva ~PSP.

Taeiano de Meilo - PSP.

Mato a.ro&So:.
Jflllç de e.utro Finto - umr.
WilSon Fadul - PTB.

PlU'aná:

António Ba.!>Y - P'l'!l.
Ma.rioGOD1~ - liStO.
Newton Carneiro - UDM.
oatojn Roguski ;,.. tJDN.

Santa Co.tarill&:

Antônio ClI1'los - UDH.
.Atfiio Fontana - PSD.
Carneiro LOyolla _UDN.

celso Bl'anco - ODN.
Joaquim Ramos - 1'80.

8erafim Bertaso - PSD.
Waldemar :âupp ;,.. UDN.

Wanderley Júnior - UDN.

Rio Grande d" Sul:

Ad1lio Viana - PTB
CCSar Prieto - P'I'B.
ClovisPestanll - PSD,

Daniel Dipp - PTB.

Fernando Ferrl\l'l -. P'l':B.

Outubro de 1958 S877"
. ,.1Z5Z!__,~

HE'D.l'ique P·agnonceW - PTB.

Hermea de SoUZ2 - 1'50.
Joaquim Duval - 1'SD.

Uno .Braun .- PTB.

Raul Pi1Já. - PL.

Vlctol' 15s1er· - PTB.

Amapa:

Amibr Pereira - PSD.

RUlldúnia:

Jollqll'lr.-J Rondon -' 1'SP.

Rio Branco:

Félix Va lois PTN, (122).

VI
ORDEM DO DIA

o SR. ~ESIDE1!:.TE;

A listo de presença acusa 11 com
parecimento de 171 81'S. Depu
tados.

Vaicse proceder à vo!ac;ão do
matéria que .se acha sôbrea Mesa.
e da, con.slanle da Ordem do Dia.

o SR. PRESIDENTE:

Vou subme:.er a votos .~eie re·
dações :!mais, já impl'e~6as.· .

São lida.s e. sem ()b~erva

c:ões, ~provacias a.s redações
finais dos seguintes pro1etos.. .

Projelo n.0 4.915-C, de1954. :jue
equipar:a servidores da Ufitão e
das autarquias federais à catego
ria de extranumerários mensalis
tas: desde qu<; contem ou v<!nham
a con.tar' cinco anos de exercicio,
e dá outras providêncnas.

Projeto. n.o 3.170-A. <ie 1957,
que auLoriza o Poder Exeeul1vo li.
abrir. pelo Ministério da F'l.zenda
o crédlo especial. de Cr$ , .. ; ....
1100.000.000.00 em três pareelas
anuais e cOl1seculivas de ar•..
300.000.000.00. para a construção
de uma refinaria de pefróleo na
cidade de Forlaleza, Capital do
Estado do Ceará .

.Projefo n." 3. 391-B. de 1957,
qUe revigora. pelo prazo rle dois
anos, o crédito especial rI;! CrS
500.000.000.00. au Il1rizado pela Lei
n.o S.035, de 19 de dezembro rie
1956, pa1'f.l ocorrel'a desp~sa; de
exercidos encerrados.

Do 'roiefo n,o 3.263-A, t:le '957,
que autoriza Í\ Podp.r Execll ' i\'o.
a abrir, pelo Ministério da Edu
cacão e Oullura. (l crédito espe
cial ~e OrS 2.500.000,00. para
atenc1er ao pagamento a ql1p'se
refere a 1..el n.o 2.431. de 21 de
fevere[ro de 1955.

Proje-lo 11.0 3. 982-A. de 1958. qne
instltut o erédltode emergência
aas 'agr1clll1.ores e criadores do
Polígono das Sêcas.

Projeto de Resolução n.o Il9-A,
d.!! l!lll'.l'JUe dIspõe sôbre a apo
sentadll1'l!l. dos taqul.grafos. taqui
grafos~redafores e taquigrafos-re·
"Isores e. modifica Il. tabela dI
grafificar,ões adicionais dos fUl1"

lonários da Secretaria da Câma
ra dos Depu~ndos.

Bedacã, Final do Pr(lfel.o nú'
mero '708-D. de 1955•. que alter~
dtsnosleões do CódteoCivlJ



'UIAR!opnCONGRE~<:'~ N'ACIONAL:(S~çã() I.l
-.....""""::':"'"~'.~. "",,$a, "ará-...-'? -:•• ""ms· ..... ..,:-

Alf.~oa~i

.\J'YPitombo ~. PTB•

Ar"',~Jln Vt~na - PSR.

Se,'::é A1'Cl1~ - nONo

~Tpd"';l'o~ N~il. - PSD.

S!,ç:smundo Ãúd.a:Je - UDN.

o SR,PRESIDENTE:

:'iiiohavendo matéria ém dis.
lllJS,1'iO da Ordem do Dia,' vai-se
passai' llexplicacãopcssoaI.

O SR; StRGIOMAGAL:HAE8:

Se. Presidente,peço a palavra,
O SR. PRESIDENTE:

Tem a palavra o nobre Depu
tado.

O 8R. SEMIO MAGALUES:

(Potl'aeXIJ/icaç,io pessoal - Sem
rC1Ji.I',io do m'arJor) -Sr. Prc8i
dente, desejo comunicar à t:a!l1
que Ci\lou reme lendo 11. Mesa o se·
guinte
"IIEoUmRlMl~NTO 011 I:'lFORMAÇÕEB

Solicita pOl· intcl'médio rto
Ministério da JtutiçailllormtJ.
ç6e.fs6bre flquisiçdo delJacl,na
,~alk pela Prefeitura do iJi.s-
trilo Federal. ' .

Requeiro nos tunDas do Regi.
mento Que Vossa Exoelência se
digne 50lienar, por intermédio do
Senhor Ministro da Justiça, a. se·
guintes inform:10ões sóbra a. aqui.
si~ão de vacina Salk pela PL'elai·
lura do Distrito Federal:

t - Qual o montante da verha
l1etltinada à aqu isicão de vaclQa
Salk o qual otolal já adquirldoj
2- Discriminar as parcelas ad.

quiridas com as respectlvas dgtas.
preços El nome das firmas forne·
cedoras;

a - Se houve modificacõel pOI·
Leriores nos precos estabelecldoj
em concorrência pública;

, - Discriminacüo dos Post"s e
DislrHo8 Que receberam 11. V1cina,
com as respectivas datall,qu"nl.l.
dades e nomes do. funcioMrlCls
quo assinaram o. rMlbOJ.

Sala das Sessões, em Ude ou
tubro de 1958, -Sérgio Maaa
lhde.v".

Ê6S6 requerimento tem par fim
esclat'eccr transações quo, leguD!b
se !lropala nesta Cir.lat1e, foram efe
tuadascoill' a Vacina Salk. Aguar(jo
~nlrptanto a N\~pd'sta.. para rp
velar à Casa os fatos que 'Ie ro:a
cionam com a assunto. (Alut/a
bem) .

O SR. PRESIDENT'll:

Nada mais havendo a tr~ar.
vou levantar a se;~lIo.

DEIXAM Dl!: l"!oMp·~ RIi:CF.R, o.q
SENHQRES:

1"lôres da. Cunh~.

Broca Filho.

Armando RoJlember.
Pedro Brl\lra.
Dix-huit Rosado
Celso Peçoanha,

W:tgiler· &telita - PSD.

Santa. Catarina:

Atílio PautaM - PSI)
8erafim HcrtaS<! - PSD.

Rio Grande do Sul!
GOlIDY Ilha - PSO.

Henrtque PlIgnoncelli -.nu.
Hermes de Souza - psn.

Victor Isslcl' - Pl'B.

Pernambuco :

Nilo coelho - PSD.
Ba.hia:

Au.gusto Públio - pn"
Ellnaplo Queiroz -PSD.

l:INm6genes princ1pe - PRo

Laurinllo Régis - PSD.

Oliveira Brito - PSD.

EilpfrJto Santo:

Napoleli.o Fon~eJle' -.~SD.

Rio de Janelro:

Ca.rlos Plllto - PSD.

Getúlio Moura. - PSD.
José Pedroso - PSDo;

Minas oeralS:
OIlUhermlno de Oliveira. - ~.

,Mário PaJmérlo - P'l'B.
M~uricio de Andrade- PSD..
TriStão da Cunha - PRo
13E1.daro Júnior - PSD.

SAoPauIo:

Arnaldo Cerdelra - PSP.
llrll.slllo Machado - paD.
Campos "ergal - PSP.
Carvalho Sobrinho - PSP,

Ferreira Martinli - PSP.
Llncoln 1l'eliciilno - PSO;

Loureiro Jllnlor- PRP.

GoiAs:

Fonseca e 811va - .P81>.
Ninano.. Flllua - PFlP.

Rondànla:

Joaquim Rondon -

Rio Brallco:

:Felj" Valois - l'TN.

Votnram NÃO os Sr8. fO'l;j1"."","8:

Amazona.s:
Jost:é de Sou~a - na.
Rica Júnior - PTB.

Piauí:
Slg,,-!redQ pacheco - Pl'IJl.

Ceará:
Armando Falcão - P8D.
Martins Row·lgllft· - PSD.

l'a.ralba:

João Agripino - UDlt.

l1io Gr:.nde da. Sul;

AdilJo Viana' - P'I'!3.
Oes~.r Prieto - PTB.

Clovig P2stan9. -,-1'3n.

Daniel F~raeo - PSD,

FOl'l1P.ndo Ferrari - PTB

JiJ:1qtüm Duval - F8D.

Lino Braun - PTB.

naul PiIla. - PL.

i'arS<l Dutra - PSD.

Sa!1ta Cat~H'ina:

An ~tlnlo .CarlOs - UDN..

C':u':;eil'o J..,oyolja - um...
Cels" BI·::l.tlCO - UDN.
Wo.l('~mar RupP -' UOl'f.

W"n~PrI"J' Júnior _. UDN

Paraná:

António Baby - PTB.
Oid Campelo - PTB.•
Dlvollslr C6rtes - PTB.•
Newton Carneiro -VDl',

Ostoja RoJ1lskl - UDN.

Rafael Rczend<l - PSD.

!lento Gon;;alves - P!1..
F.IlM pinto -UDN.

Canos V:z - FSD.
José BOnifácio - UDN.
Milton CaJl!pos ~ UDN.

NogueIra de Rezende - B.
Oscar Corrêa - DDN.

Ultlmo de carvalho - .PSD

São Paulo:

Castilho Cabral - PTN
Rer!)ert LevY -DDN.
Lauro Cruz - UDN.

Leônidas Cl1rdoSO - PTB
Loureiro Júnior -plUl,

Nelson Omegna - PTB,

Plácido Rocha - PSP,
R.ogê FerreIra - PSB.

YuJ.'sltJque Tamura - PSD

Mato 01'0560:

Julio de Casu'o Pinto - \lDIf.
Vieira Neto - PTB.

(2IJ..1l-958l.

Dist,i to 1"ecleml;

A,;aut) CerdcJQ - UDN,

P~njamJnFarah - PSP.
Cl\rdo~,) d~ M21~:WS - UDN.

Chagas l!'reitas - PSP.

1"rota. .}l.gular - UDN.

João Mr.chado - 2TB.

Luthe,o Varlla:. ~ PTS.

Ru!levs Berardo - PTB.·

Sérgio Ma~all1ães - PTB,

XavierD'_lraúJo - pL.

Rio c:' JWéir():

Aa!':.:) ~t~Í'.:bnJCh - ;'7B.

AUff~:'I"r1e, Cr~;/'rio :- PTB.

Edil;,e~ode Cn,,'.l'o - UDN

G~túl;o Moura - PSD.

Jo~ A!v~s - P1'B.

Satlll'n!r.o Brn,a - PSD.

Tenôl'io C~,v~\canti - lJDN

B~.h:o:

Alul!'(1 M C'as~!'O - PSD.

N~stor DU~l'te - PL.

np.fae'. CinCt1r:~ - UDH

V:csco Pilho - UDN.

Espjl'i'o 8aJ:t():

H~t)ln r~Irn~"2!!'c - t)SD~

() SR. MGtFF,RIl'ZJR:\:

rCmM 1íd~r) (Ppl(l. OI"tMl.) re
quer vé'rlflr.::ll:'10 r1'-l, vrt~ç:'O,

() SI!., PR""Il!1I'~I'i'l' i

~eeo qU! fq le1;alil"m 1)5 SrS.
DOI")U'orlM ,..n~ apolam a ve~Wca

çr;". (PfllIRfO,

E'lácnn~edlda.

l7;:! ~~ ~l'" nr!1ce~'~'" ,'l.V'o:to,.1fic:1,C§,,,.
",rnr~"el'r1n ·F." il.v€'rlfl~.?".í1" "or

"""earl~.~ rP'"o~,",e""·se .'e~~ll1 "0
tF.~1l a f~Wll,'20 Srs. De!lulados
e rf}n'ra, 13.

Total 33, com n Pre81den~e, 34.

nSR. PR~IDENTE:

Nãn há nllmero. Va.He rr.nce
tf~t' à cpqml''''l. e conseqtlent'! VO-I
trção nomina.l.. . I

O~Srl:. Dp"UI<lcll'\.~ 1'1tl! "o!h·re!"
li. favor ria l'r"l!n~l~.. resnnndf!rl!.(\
S~m p, os /llIe vofa!"em contra res
llonderão Não.

OSR, JOst BONlficro:
(1:lt ~eCTelário), procede A ~ha-

ma.da. 11omina,1. .
O SI. PRESfOENTE:
Re,uonder'lm li charn:lda llomln9\

" vot,aram ' 1~ Srs..DeputadO:! sendo
.'74 S!nl e fi Não.

Não haV"ndo número, declaro a4la" 1\
tl,. a vota~§o.

votaram SIM os srs. Depu-

tadO:!.

Pará: I
Virgínlo Santa. Rosa - PSP.

Plaul:

Oarvalho Neto - UDN.
Vltorino correia. - PSD,

Ceará:

Alfredo Barreira -- UDN.
Antônio Horácio - PSD.

Rio Grande do Norte:
Theodorico Bezerra - PSP.

Parafba:
GlícomoP6rto -UDN,

Clauctlo leite - UDN,

Pere,ira tllnJz - PL.
Praxedes pitanga -UDN

Pernambuco: .
Lima Cavalcanti - .UDN

Souto MaIor - P'I'B.

fi f'11. PFt::SllJllN'!'};: I
'-"s Srs. f1l'P ',aprn v2m, qu::h·~~!~1 I

fie:-r Ci1tr!J eolia (ra1tsaJ.

R"iel'ac".

BEQU"PR !MJSNTO

Senhor Pre"ide:,:e:

. fl"~ucl'pmo,~ !l'·r;êr."Ja p:tr:l a;
:,vo ' ''cãt:1 r·') prllj2'o r.o1'.,.~,j? de
'95~.· mv~ "f.'~'::ll"e:ifi"'''','ne tun~ic

nM:ns rú~llr:os' da União.

~-1.~ c1~-~ F'~~5e!'. ' 2 .d'! JunhO
"',e 19~8, - Chagas FrtJif(;S e ou
f.r·~,~,

; ~~~_~'3_~<ir.ta.1ei~a 1"

O SH,PRF,!õl1 Of~!lTP.;

.1"1, s;;!J,'p' .~ mesa e vou zub
111.el er a vo~es c s~r;uin(e



ParallA:

Aore:

JOlil! auloma.rd -- psn.
~ar PUlOS -" P'1'B.

GolAs:
Benedito Vu _PISO.
Bll1lval Caladn _ tmN.,'

07080 d'AiJl'eu - PS1'.

:Mato OrQl,lo:
Corrêa de. Costa - O'DN.
Joaé Fraielll - trDIf.
Saldanha D2rzl - ,000N,

Santa C&tarina:

Aclcl'bal ,Silva - PSD.

milaS Ada.1l:lle - PTB.
lUo Qrandedo8Ui:

Ooelho de Souza _ PL.
Clrcacr de oUvel'. .;, l"!'8

Eumbcrto>G9bl>1 '- 1?'l':B.
07010 PIco - PTB.
Luoldlo Ramos - PL.

Ne.!OOl' PerelrJ: - P!l.P.

Cid Campelo -PTS.

p'irlnan,' Neto - PSD.

Heitor Filho ;". PTB.
Ollvelra Franco ... PElO.
Rafael Rezende - PSP.
RoCha LO\lrea -, PIl.

vm
O SR. PRESIDENTE:
Le\'anto _ 8ossão designs.nC!o

amanhã a seguinte:

ORDEM DO DIA

Bessãode 1Gcle Outubro de leoa
1 _ Votação, eDl dlactl.'lS!l() ún1ea.

do Pl'oJ~to n.o 4.180-A, de 19508. que
estlmll a. Receita e flx~ • J)ellpesa
cio. unllí.opara 1959: tendo ~r da
C<lnl!li&l\o ele Orç(;mento e PlacaUza·
I)M F1nancei~li 86b\'1) lllI emendas de
caráter g...ral. (!-:elawr: Sr. ~lee
Neto).

Sil.o Paulo: 11 - Vota~ão. em dlllcuesiio única.

A
'-uar .0.11'- _ PTB. do Projeto n." 4,180-A. <le 1958. que
""...., elltlma. !lo Receita. e flxa. a Oe6;JêSl\

Artur AuclrA _ PSt>. da União pnra o exerelelo d~ 1959.
Anexo 2 - Poder LegIBlatlvo, Suba-

Sl1Jtlata Ramoa - PTB. nexo 2.01 _ Oâmara dos Deputa'ilos:
Carlllelo P'Ai!oatUln _ PSD. tendo parecer da. Comissão de OI'-çamento e' PlllclIollzilC;Ao F1nilncaira.
Oarl08 Pujol _ PTN, .Obre o .ubaneXa e as cmendall. lRe·
Oory Fernandes _ PSB. lator: Sr. PlInlo Lemos).
.......~ 'I I po", a - Votaç/l,o. em 'd1BcWiGlio I1nica.
_üer.o Sa es - ,~.. do Projl~o 21•• 4. 180-A, de 1958. quo

.- Ilmilio CarlO$ _ PTN. estima a ReCeito. e filtaa De&llcsa.
Prota MoreIra _ PI'B. 'da Un1ão PIlll'a o exerclclo de 1959.

Anexo 2 - Potíer LeSl.sla.tlvo, SUDa-
Horàc:oLo,fer _ PSD. nexo 2,(12 - Sel1ll<lo Federal; tendo
Ivete V"-II _ PTS. parecer da COlll1881lo de orçam~nto

- • • PlIc~llziIÇl1o F'lnance11·a. ióbr-e o
Lauro Gomes _ PT'B. 8ubllnclCo. (aelator: sr. Pl1nlo Le-
Leonardo Darblerl - PTB, 11I06). \
Luiz Francisco _ PSEl. " - votlll:Ao, em cIl8cUSSílo t:ílllco.

do Projeto 21.· 4.180-A, de 1958. que
M-enotti d.E1 Plccb,iIa. - PTB. estima a. Receita. Il fbsa.a De5?esa.
Miguel [,eU7.zt _ PTN, da UniãoPâfa o exerclelo,de le59:

AnUO 3; - Orgiioa' AuxlllarCll, Suba-
Monteiro de BlLtNS - P6P. 'DexO 3.01 - Tribunal ele oontllll:
PlU'lleCc Oha.ve~ _ PSD. t.en4o ,parecer da. OolXÜl&ií.Q 4e ,Orça·

" " mento e, J'lacalizaçlo I'lnance!l:a ali-
pereira. Llm.a - UDN (29-11-88),' bre O suba.nex.o e as em.end4ll. (Re-
QuelrCl1: FIlho _ PDe. i lator: Sr. !,hlladelpho Garcia).

, ! 6 - votaçM, em à1scuasdo I1nlca.
Querlno FerreIra, _IJDN. do PJ'~jeto n,. 4.1S0-A, de 1958, que
RolO Loureiro - PR. est.lma a. Receita. e f~a. .' DlllJpesa

da União para oeurelc1o de 1959:
Anex.o 3 _ órgào. Auxl1larea, SU1::oEl
1leX<i 3.Q2 - oo_lho Nacional,!le
EconomIa; ,tendo parecer da COmlg
1&0 de oroamento e, P1IlcaUZll(;l!.o 'Fi
~lt. sObre o Suball.exo. <Relator:
Sr, Armando J,pgea).

. 6 - votaçlo, em dlscWlSlo única•
do Projeto 21.· 4.180-.4.. ele 1968, que
estlma a Recelti> e fixa a De/lpesa.
da União PAl'1Io o exerclClIo flnaacelro
de 11).;9. Anno' 4 _ Poder Execuldvo.
Buban<!xo ••03 ;.. JIlIttaào Maior das
l'&'çaF Armfodas: tendo pa.reoer da
ClOm\lisl\o de orçam~nto e F1llca1lzn~

110 PlnanceirBl I16bre o suba.nexo li
.. ,emendaa. (Relator; Sr. JOIío Agri
plno) .

.7 - Votaçâc. em 4l.olcu8sl\o Unlea,
elo Projeto' 21,. 4.1S0-A, de 1958. qu~

estlma a Reetlta e fixa a Deep€sa
da Ullião par. o eserelala llnllncelrO
de 1959: Anexo 4. _ Poder lllXecutlvo,
SUbanexo 4.04 - Coml&lão de lWa
dapta~ão dos Incape~, das Fôr,&
Armadas. (Relator: sr. João Agr!-
pino>. .

8 _ Votação. em dlsCUB~ão única,
40 P1'oJeto n." ~.IBO.A. de 1953. que
estlmn a ReceIta e fIxa a Dellpesa
cilI União para o exerclclo financeiro
4e 1969. AneXo 4 - Poder llll.~cutivo.
Subanexo 4.05 1 comlSEfto de Repa,ra
çlle8 de aUerral; tendo parecer ela.
COmissão de orçamento e .FJscallZn.·Içâo ,t'lnancelra sôbre o subanexo e li.

,i emenda. (Relatllr: Sr. João Agl'ipinol.

9 -Vo~ão, em dlscu.ssâo única,
do Projeto n.. 4.IBO-A,de 1958. que
estima. lIo Receita e fIxa, a OoojlEsa
ela União para. li eXeJ.·ciclo financeiro
de 1959: Anexo 4 -Poder Extcutlv~,
SUb!l~)exo 4.07 -Conselho Np.clonal
de Aguas e E.nerg'la Elétrica' tenda
parecer da COmi&s3.0 ele Orçamento
e ll'JscaUzaçlioFinancelra sôbre o SU
bMexo. (aela~or: sr. Jo~ Agripino).

I 10 - Votação, em dlscussno única.
40 Projeto !l." '.IBO-A. de 1958. que
eltlma .& Reetita e fixa li. Dospesa

l*1'll CLt. OlUaoplllra. o exe.·cicio flnn.nceil·o
de 1959; An~o 4- Pcder Executivo.
SUbanelto •.4)8 - COnulM Nnclonl1l
elo Petróleo; tendo parecer dn 00-
tnl.ssão de Orçamento e PllIcalização
Financeira sObre o 3ubanexo e us
emendas. <Relat<Jr: 61'. PlInio I.ienlO/;) •

11 - Votação, em dlaciloSSâ.o unica.
do Projeto n .• '! .180-A. de 1958. que
estima a Ilieeeita e flxn. a DcSlleflllo
da. Otl :,\10 para o eureiclo flna.ncelro
de 1959: Anexo 4- poder l!:<eclltl\'o.
Eu/:)anc(o 4.09 - C'onsell1o de Segu-

i
I '
i

Aln.lloa~:

.José Mv.r1o. - PTN.
Oceano Oarlelal - C7t)N.

Jooé MlIclel .... PSD.
litoury FemandEB _pau.
Ney Mara.nhlío - PL.

08cnr Ca.melro _PSO.
~valdo LIma PIlho - PI'N.
Paulo Germano' - faD.
Pontes Vieira -PSI), ,
't1llBSCS Llils - PSD.

Seri1pe:
Alr.ton Tele! - PISD.
!'1'anclllco Macedo - PTB.
Beribaldo Vieira - ODN 118.10-118) I
Jocellno cafta1l10 .... UDN.
Lelte Neto - PSO,
8elXIIB DOl'la - trDN.

Bah~a:

Augusto Vlalla -PRo
AJII Mn.ron - PTB.
Dantas Jl1nlor - UDN.
Bduardo Catal40 _ .P'1'!I.

Lafayette Cvutinho - UpN.
l<Ula Vlalla - PL.
Manoel Nevaes _ pRo

Nlta Costa - PTB.
Nonato Marques _ pm.
OtAvIo Mangabeira. - Pr...:
Raimundo Brlto - PRo

"ul Santos ,- ODN·.
Vieira de Melo - PoSD.

E:!Plrlto Santo:

Oieero Alves - PeD.
FlllrlanoRubln _ PTS.

Jefferson de Agular - P$D.

pcnclano dos Santos - PRE'.

RIo de Janeiro:

Barcelos Feio _ FTB.

Prado XelIy - UIlN.

Dlliulto Federal:

CarloJe Lncerda - UDN.

Ml1las Oerals:

AfonEo Aril'lOB - UDN.
alas Farta ... pfiP.
Cle1Ilo Murta. - Pst>.
Clemente:Medrado - P8D

Dllermando Cruz - PR.
lllIitêvea RQdrllllUEs -PRo
1l'rança OlImpO! - PlSD.
Geraldo Ml\ôcaren.hll.s - PTB.
Gullhe1111e Maohlldo ... QX)N

"aecier AlbergArIa - Pm>.
JOItl' AIkmln1 - PBD.
I.lcurio Lelt\t - ODN.
Má.rlo Palmérlo - l?TB.

Nogueira da On.ma - P'I'B.
PJnheIro Ohagas - PSD.
PUnIa RJbelro - 1>80.

Rovdoll P~h~"" - O'DN.,

"rIel Alvlm - PSD.

Wn,ltel" A~h~Jd~ - PT8.

Perelrll da Silva..

pernambuco:

Adelmar can'alho - UDN.
Antônio Ferelra - UnN.
Arml\.l1Clo Monteiro - PSD,

Arruda CAmara - PDC.

Barros Carvalho - PTB.

DIM LiJ.~ - UDN.
}Jr.rncllo 110 Rêllo -t'SD.

Jo,,~ LOpc~ -l'T8,

AlllaZQnu:

l_nt6nlo Mala - PSO.

Just!no Melo - PTB.

Manuel Barbuda - PTD.

ParA:

/>.rmando Corrêa. '"':' PW. '"
oeOdOl'o de Mendonça _ PSP,.

oa.briel Hermes - UDN.'

JoAo MeneZes - paI'.
Lobto da. S1lvelr& - pBD.,
Nelson Pal'1JÓIJ, - 1'80.

RUY Barata - PSP.

TeIxeirn GueiroS - P8D.

Mal'anhã.o:
A10nsa Matoe - PSP (1,·11-$1).
Antonio Olno - fel'.
Cid oll1'Valho - PSD.
CQlPta Rodrlsues ..:. ND.

CUnha Machado - tmN.
Llater Caldll - _ PSp.
Nelvll Moreira - PSP.

Newton BeIJo - PSO.
Renato Archer - p8n.

, l?ll1ul:

Chagas Rodrl&,Ut! - !?Ta.
.loaó candldo - t'DN.
Milton BrandAo - PSP.

Cea.r~:

Adall Barreto - trDN.

Alfredo Barreira - tlDN.
CarlOS Jereil'Jllat! - FI'B.
Colombo de Souzn. - P6P.

Erne~to BabOla - UDN.

IlUclldes 'Wlcar - PSP.
J:slllerlDo Arruda - P8P.
FrancIsco Monte _.PTB.
oenlll Barreira - t'tlN.
LIns Cavalcmtl .:.. PSP;
Menezes Plmelltel, - PSD.,

Moreira. lia. Rocha- P.R,
PerUa Teixell& _ tlDN.

VirgíliO Távora - troN,

RIo Grande 'do Norte:

AluISIo Alvoa - ODN.
DJalma Marl~ - ~N.

E1cler Varella -, pSl'.
Oll.lvã,o. de MedelrOll rJ'II.
José ArnauCl. - PS'D.

Paraiba:
Ja.ndui Ca.l'11eiro - 1'80.

Joâo AlJ1'lplno _t1I>N.
José Joffl1y - PSO.

Pllnlo Leln08 - PL.



38 -'- Votaç:lo, em .discuzão única,
do Pl'OjCtO 'o ",4 .366, de 1958, que
.autoriza o ·POder Exeeativo a abrir
pelo .'I'ril;,unaJ de Conttls,·. o cl'édtt~
espec)~1 pe '(':'S IO.c<:O.OOO,OO para
atend'êl' a dcs;)l:5o.s de qU:llqu~r na
tl1rezn' com· o JII Cong:'esso Interna
c:on81 das In.s:itU1ÇÕCS· Superiores de
Ccotróle das Finanças Públicas, a
realIzar-se el:n 1959, oeCapital Fe
d~ra i. <Da C01l1is.são de FInanças)"
'(Rclotor: Sr. L0Pa Coelho).

35 - votllÇãÓ, em discUSSl10 únIca,
do Projeto n," 4, 125-A, de 1950' que,
llutol'lZa o Poder Executivo' a :tl>rir.
pelo M, da· Educ:tç~o e Cultura o
credlto especial de Cl'$ 1.000.000,00
para ·atcnder àS despesas com a cr....
ção ele um monumen10 com-emorativo
do L~oelltellár:od". Presldeote Jú
lioBueno Brandão, em Ouro Fino.
Minas Gerais; tendo pwrecel'C<l favo
rável.; das C~mlssõe,s de. EdlJcoção e
C'UltUl';'l cd·e Flnan,as, (Relatorcs:
Srs. Badnr6 Júnior e Vasconclllos
Costn) .

30 - Vot8Çf\O, cm discus,[iQ Úllica,
do Projeto n." 4,209-A, de U5a, quo
autol':za 'O po:lelo ExecutiVO a a01'11'.
pelo Minlstello ela GllelTa', o crédito
espec181, dc Cr$ ·1.iSa. 300,00, destioa~

do a a tendel'ao' pag8Illen~<l do,;; seI'
vidor~s do Estabclcc;mento Comer
cial ée M?:·?l·jal de I:,tendfnr:ia, am
parados por ,'éntellçrr judicirll'ia, pas
.sll'Cla em julg:ldo: com p81'e~cr f:\Vo
ráveL da C0ll1:ZS80 de Fíll;'lnps. lR<:
1aGOl': S.: Lo:'-o coclhrl.·

37 - V'Otill; jo, c~n () ü,cussão única.
do Pr':>jcto n." 4,2cO·A-ôp, qUe au
to;'l~a .,0.Poder Ex·.:cuth a a 'abt'll", pelo
Mllllstel10 da 'Educaç,io c 'CUitU1'3
o cródit.~ c.spe:'i~1 de C:3 12C'CO.CO[/,OO:
f.:l1 fol·vor do Conselho 'Nacional ele
Desportos, . p~.1'aa: partic:pa,ãodo
Brasil Óln compoCLições lllternacionais
e.a realização de c~ mp'ollatos naeto-.
nÇ\.ls:. t~pdo P?t·.ect:Te~ favo:·{]l;if.'1.S, da.s
Com,ssoes <ie Educaçãi) e Cultura c
d~ P':13nças, f Rcla'\Ol'I:S: Srs.Antll•
I1lD 01110 e G-e·,)l'g'oCs Gal'l:',o) ,

. ·27 -Votação, em cliscussãotínlca,
da; emenda do Senado ao Projeto
n,~ 2.421-P, de 1957~que retifiCll, sem
Onus, a Lel'n,°_ 2.996. de 10 de de·
zembro. de 1956, qu~ cstima a Re
ceita e .fixa a De:;pesll' da União' para
o ex~rcicio financeiro de 1951; ten
do' 'pal'ecel' contrárIo. da ComlSsio
de Orçamento e FIScalização Fioan
ccir~, lRe-laLol'; SI', Tal'Sil, Dutra).

28 _ VotaçãO, emdiseussão úilJca,
c2.semeodnS , do Senado 11'0 Projeto
n." 2,552-D,de 1957, que autoriza o
Podel' Executil'oa abril', p·elo Min's·
tél'lo .da Educaçúo·e ,cultura, o.cré
dito especial tle Cr$ 10.000, OOÜ,~IJ,
para auxiliar -u Fedei'ução (JriíVC~'5i

tária; tendo parecer cootrário dJl CC>·
mi S:5ii o de' Finmças. (Relator: se-
11l10l'Lino. BraUn). . ,

~~j.•:~~~;")Quj::~l;ij:~,{;;~;·;.••":;;.' .',;::" .':~!·;;~:~·:\~I~~I~·~·~.QO~GRÊ$~'NACloNAC""~ 191910,'"
;;~,~,,;;

;j;,:..:;r8D~i'~ODal: ... &endo.'.:p~cer,da Depaitamento, Nacional de Obrude
~:t;Ooml5Ao.di()rçameDto..e·Placiltu.- saneamento;. t.endõ p'al'ecerda 00
i;:r.,çio'~J1anceira'l6bre,oSubaneico e millSll.o dà:orçamento e Fl/;callzação
':l"iaaemendal. (Re1a,l.or:. Sr,: Plinio Le- Finanoeelra, sObre o suoanexo 'll as
'·" .. maol, " .. . emendas, (Relator; sr. Herl>ert Levy)

o,, .12"'; Votação, emdlsCWllÍlÍ<lúniéa, 18. -'DlecusSão úniCad~pr~j~to
d3 Pr01eto.n." .4', 18D-A, de 1958, que n,G,l..180-A, de 1958, .que estima a
est:m~, a ReCE'1ta '. e'11xa il. Dellpooa ~celta e fIxa a Despe<la da Un,[io
'da Un!ao para0 exercíCIo flnanceirt' para o exerclC!oflnanceiro de 1959.
de 1959; ·Anexo 4 - Poder EKeeutivo, !\llexo~' - i'Odel' Executivo,. Suba~
SUbanexo..4.12. - Milllstel'lo, da.A'J- nexo' 4.14 - Ministério da Eduea·

.. I'oniutica: tendo parecer da Oomis· ção e CUltura-, P a.r te Ger<l:l: tendo
são de orçamento e FiscalizaçãO F1- precer·da Comissão de Ol'çarn,eoLO
nJ.uceira sübre o subanexo e lU! emen- e Fiscalização ,Financei.ra sô\)r~ o
das. (Rebtor:Sr. João Agripino). subanello' eas emendas, <Relator:

13 -votà<;ão. em discussão única, Sr" Mal·tlns ROdrigueS);- .
do. Projeto n.- 4•. l80-A,· de 1958, Çlue 19 - Discussão única elo projctoi
estll'la a Receitll e fixa a Despe:sa n.o 4,lBO··A. de 195'8, qU-e estimn' a

. da Un:ão pai'a o exerclc10 fínanceil'Q Receitlll'e .fixaa Despesa da Ul1lâo
de .959; Anexo 4.r' Poder EXecutivo, para o exercido 1inar.oeiro de 1959,
SUb,1.I1eXO 4,14 ~ MinJGtério da'. Edu- P.nexo 4 -peder ExecuLi\'o, SuiH' ~9 -: VotaçCto, em dis~ussiio únl~a,
ca~ão e Cultura; tendo parecer da mxo4.17 - Miolsté:'io .da Jl1'3tiça e da emenda 'do S-e:lado ao' Projeto
<::omissão de Ol'çamento e Fí<icaliza· Negócios Intel'iol'es:tendo parece:' da n." 2.. 7C6-C, de lS57. qU~ autoriza a
ção Finanéeira, sôbre osuban-exo e Comissão de Orçamcnto e Fiscali',a- abertura ele crGdito:;- cspeciais no to_
aS emendas. (Rel:lt0r: João Agri- ção. Financeira sôhre' o subaoexi> e tHi de Crs' 2.1.;5 ,,323,'70, p:::'rn aten
pino)". a·, emendas., (Relator: Sr. Ma~'tins c.er·a p~g"'Jl1el1tos 00' I}~pal'ta.nleHtO

14 _ Vota~ão. eln "di...":ocussã-o única, R.adrigues). Adlninistl'~tivo do Servic.o Públlco e
lo Pro~to n,o· 4,180-A, de 1058; qoe 2(). - DLo;cussiío úlllca do Proje~o llosMinisrérios da Aeronáutica. Agrl
~stillla a Receita e fixa a De5pesa dn n,'4.18()-A, de 19j8, qU~ estimn a cultura, EdUc:lçi'to e Cul:ura, Fazen.
!JniCv' para o e:o:ercicio final1ceirode Recelt,,'ll e fix3. a Det:pesa da União do, Guel'l'Cl, Justiça: ~ Neg6clos [n·
1959, Anexo 4 _. poder Executivo,:Su- pra o cxercicÍ<l fin:;oceiro de 1959, oerlOres. Marioha. Re;nçr,es Extc;':o-

· I13nexo 4.14 _ MInist."'rio da Educa- AMxo· 4 - POder E:(ccutivo. S'lba- res,snúr.e, Tl'r.i)nlh·a. jnàist;':nc co
~ã.o e CUltul'a _ Part-e Geml: 'tendo r.exo 4,20 _. Minist~rlo da. 'Su,lde; l11é:'c:o e Viaçào e' Obós 'Públlc~3;

'llar-ecer da comioSsão 'de orç:í!l1e.lto e tendo, parecer da·Comi.;são de 01'- lelluo. parecer favor;i.vel da Com:s-
· FlIlc...Jização Ffuanc::elra. sJbre o 6Uba-. çam€llto e PlScali~:lção' r'mn,m"':.rl1 ~,ão de Orçanlento e Flscalizà,ção 1":-.

nexo e lI,\ emendas, (Relator: &l- ~ôbre o ~uiJan"xo e a.' emendos, (IV)- oon~eira,
Mor Martins Rodrigues)..' htol': SI', Jandllhy Carneiro!, I .30 - Votaçüo, em discussão \lr.ic a"
. 15 _ Votação', em dlscuss[io única, 21- Votaçf:o, em d.is~UI;.sã,j única, do Projeto .n." 1. ,,53-B, tle 195-5. CJLic
tio projeto n.a 4,180-A, de 1958, que do Projeto n." 3.159, do lOGi, qcl"! dispõe. s6bre a clas·sjficaçào. dc cal'
estima a Receita e fixa a 0e3pcsa insttiui a cédula ofiCiaI única d, ~ gos tio sel'vlç·o eivado PeOêl" Exe
da União para. o exercíCIo financeiro votação p:ll'a ele1ção de deputa,j<:,s' cut) vo, C'Se? bejec~ o~ v€ncunentes cm,

:.de' '1959: An~x-o 4 -: Poder EXecutivo, federais; t-~ndo parecer da· Goml.;s:lc re::;ponJeqtes, c da outr~s Pl'OI'idêlJ'
Subim~xo 4.15 _ MiJ;listério da Fa. ci~ Constituição e Just1ça: depen- clas.· Par~cer d:-. G,,:nu.são Io'lista ICO
zenda;tendo par~cer da Comi>Sáo elent,e de pareccr da COmissão de mis,ôes - OJllstitlllÇílD ü· JUstiça 
de Orçamento e Fisealização Finan- Constituição e Justi,-!t sôare as. emen- Se;";:ço. púólic.o - F~nança~;1 sóbl'e
ceir!l sôl>r~ o subanfxo e as emendas cas, (Relator; Sr. Ma:tills Rodrigufs1 emenct3s de discussao ú:uca. <R~1a-
(Relator: SI', Martins Il,o(lrigue3). 22 _ Votação, em segunda ,diS- ter: Sr. Lapo Coelho].

16 _ Votaoção, em dlscusSiío única, cU3são, do Projüt.o n.O 291-.0., de IDOS, 31 - Vctaçrw, em disCESSão única.
dQ. Projeton,04.l80-A. de 1958, que que estend-() aos mihtar€s Cj;le tOma- do Projel.~. n.o 2,603-B" CIO 1957, qL:e

'estima a Receita e fixa a De6lJ'!6a da ram parte na dcmlnacâoda revolu- autoriza o .Poder EX'2CUtivo o ai)!'lL
UnLlo p:lra o exercicl.:> fInan~ÍJ.'o de ç;lo de car:í.t,àr cOl1lun:sUt em Campo' [J-elo Mmiste1'io da .F3zenda, o ere
1959, Anexo 4. _ poder Executivo. Grande, no Estado de Mato Grosso. dito €Lpeciai de 01'$ 38.033 -05-6,00 para
SUc-anexo .4.17 ._Ministério da. Jus- em V dc março de 1932, os !J.Cne- 'cumpl:tar o pagamento C1C percent<l:' 39 - Vqtaç[,o. em d:scusiioúnlca.
tlç..'1. e Neg6cios Interio.1·es', tendo pa" fleios da lJei n.o 1.267, de 9 de dezern. gem C1Cl'iéla.. a()s mUlJlciplCS,referentf du pro.ieto. n.': 4.383, de 1958, que

b d 19
-0 r -" .. d lO-O d [l'Uto:-,zr,'oP<lr,C!' Ex·ecutlvo a abrir

re~r ela CQrnilisão de Orçamento e 1'0 e n, (\ otaçao ln;ciac'al, IR-e- ao excrClClO e O", ex ti o art.gCl pdo' '1' ibunaide coma60 crédito'
Fl6l:alizaçã.o Finimceir31 sôbre o suba- latores: SI'.' Joaquim' Ronden e Geor. 5' j 4.,0 da COo.>titUlÇ[w E'edenli;
lIeXo) e as emendar., (Relator: Se- ges Gall'àoL . tentlo . parec2rco: pelà consmuclOna·· eSf-õ,zi.-Al de CrS 23,600,702,20 para
Ilhor Martins Ro>1Iigues), . " . • _ ,__." llCl~de da·ComisSão o.e coostiLUiçao a:.ender .a d€spcsn.s decori'entes da

.3 - Vo.açao, em d~scuS5ao untca. e Justiça e f<1\'orav.el da Comissão de ~i 0.° 3,33'1: de 10 d€ se~mbro de
lI" ~ Votação, em dlscussã.o única.. do_ prQjeto de Reso;u~ao n,o 165" de , F1n,mças. pa~'e~l'e5 sôor€ a em,enél.l ~95i, [~a ~()misslio. d,'! Fínan~as).

doPl'ojeto 11." 4,180~A, de 1958, que 19J8, que n.prova os balancetes da de dl.,cussão 'únlea: p<:la Cor..stlCu~IO- Relato. SI. Lapa Coe:ho).
esti:na fi, Rec~itaJ e, fi.xa a Despesa "Receiw" e "Despesa" da ~ec!'eta- nal,dnde, da' Coml.ê-sáo· de Const:tuí- ' r - ,
da. OnLi\o 'IRm. o eXel'CIClo financeiro ria da Câmara dos Deputae,os nos ção e Justiça; c, fa;'oral'd, dO. Co-! ..~~e - 'otaçao, em segunda ·dlS·
de 1959; An.exo 4 _ Poder Executiv<:>, mesps ele jall~lro e le','el'~lrO cl~ 1.58. nijs:;ão de Finanças lRe;'ltor~" "'e- ~~:-;ao. do projeto n.O 1. 63G·E, de
Subanexo.4,19 _ MinistérIo CÜlis Re- m<l, Mesa). <Relator: SI': Godôi Ilha). nhores C;cero ''I,'VCS c N~~soU"M~o- t "'" que ele'b,a para a pl'lmell';;I cn-
laçôQ;i Extel'iol'e8; tcncIQ parecer da' _. _. • .") , . • •.• egorIa o Tl'l 1.:na] Reglôllal do 1'ra,
Coml:,sllo. de Orçamcnto e F1Scaliz.a- 24 - VotaçaO, em ellSCUSSao' unica, I ",1. o , balllo da 3." Região c cria JuntM
ção ;;'inaneeira sãbl'e o Sul>anexo e elo Projeto de Re~lução n." 166, de.. 32. _ Votação, em discu.s6ão única, de C()ocilloção e 'Julgamento, e da
IUl cll1endns. (Rclat()r: Sr. PUnio Le~ 1958,. que apl'ova o.s' bD,1a.ncetes de do Projeto n;u 3. 724-A, de 1955, qLle I outras. provid('oclas Parcceres sóbr('
mosl. . ReC'.~lta e Despesa da seereta'l'la da autorizn o Pod~r E}<ccutil'ó a abrir.' cm€l1d't,s de segunda diseussão: (1::

18 "ota"-o I d;s u - 'n' Càmam d05 Deputados nos -m~ de 'Jelo Mim",·.te,·r,io da.' ."'.duc'.. '·· ..·,.'o ~ cUl'l O()l111SSao de constituição e Justiç,
-. "a, .ell . c (StllJ li ICa., nal'C;-o e aJ)I'il de 1958, (Da Mesa) , ~ ......... ~ favorável as dc. ns, 5,.8 e 9' C'OI'\:

do P,·ojt't.o. n.O 4,180-A. de 19&8, que RI' S J é B ffác!o) . tura, O CleQlt-o especlal ce cr~ ,.,. , d '
estim.l a Receita e tiX8 11 [){'~pesa d:l ,_.c ar.or:· r, os 011. 126,000,000,00, para atend~r ao .proS- tfiJCm~n as 'M de ns. 4e 1 e 10 e
União p'aJ'R o exercicio fin~oceü'ode 25 _ Vot~ção, em' dlscussiio (âiica. seguimento da. ooras rla Oidade UnI- .: c, cont~áJ'io, às' de o~. I, 2, 3 e ti:
195), . Anexo oi _ ?Ocier D:~cuelvo, do Projeto n,o 661-B, de 1955, que vel'sltária, da Universidade do BraslJ da Co?liSS,"o d-e F;sn~,as. favul'ávc,
Stlba:lexo 4.20 _ Mini.;té1'i(; ti:> Saú- estende os lJ.eoeficios do Monteoio tendo parecer eom em~ndo da COmlS- :to palecel da Oonussao de. JustIÇ.;.
de: t.cndo p&.rece:r da Comi>siio dê às Vl1ívas e 6r.fãos dos cabCS, solda- tã<, de Finanf':ts, <Relll!tor; Srs, Vas- c~m.~ 7!ll:cnd:t ao art. 1·1. (RcI!lGore:>.
Or<;amento e FllIcaJizaçrlo Fioancelra dos,' fuzilej,'os nava16, mal'll1heil'os e co FHho) , - SlS, 01>1'e:1'a Bnto e P0r211'a DilllZ)
llÓllre o suban€xo e n8 emnidM, (RI!- ta1!elros. das Fõrçr.s Armallas. POll- 41_ - Votação, em scguoda dl:;
lator; sr. Janduhy CarneIro), ela MilIta.r do Distrito. PedNa] e do 33 - VOtação; em diseussão única., cu_s.sao do 'Pl'\lj~ti) n'2,346-/l.', d(

Corpo de Bom1Jelros, fnj~ei~~" antc. do Projeto n,O 3,792-A, d~ 1958, que 19 7
· 19 - Votação. emâiscUSl;ão única, da LeI 11.0 488 cJ.~ 15 de llovembrG autoriza. o Pod{)r' Executivo· a al>rir, o, ,que alt-2i'a 'J Qlladt'u da se

do projeto 0.0 4,18()-A, de1958,que de 1948; t€l1dOp3ree'2res: com ~tlbs- pelo M~nisterio da Saúde, o credIto CI'etllna do Tribt.nal Supetior Ele[·
estIma a. Receita e. fixa a Despesa til;UtJVO da Comissr,o'de Se~urnnça especla1 de Cr.$ 10,00'0,000,00, desti- t01'31,e dá ouLl'as providêncIas.: t~'il
da UniiM) para o ex(!rclClo financeiro Nacional e favoráv,,] R ést" da Co. nado à co!~clUSã(l das obras àa Ma- do pareceres: Ce.n substitutivos. da,

'de 1959: Anexo 4 _ Poder· E:l:ecutivo, ulusão de 'Finanças, Pareceres da Co- ternidade. popular ete Fortaleza., Cca· co!".lss0es .de C~mGtitUl\'ã.o e JÜSLi~.,
SUbanexo 4,21 _ Mlniatério do '!~ft- missão de, Segura'llç:\ .NaclDnal, ta- rã; .tendo pureceres favorá.v~is da; e de Servu,o PubllC;}, com emend""
b:l'lbo. IndÚl>trla e' Comércio' tend'l vorá vel às emend~6 do Plenário .e. Comissôes de FinRnças e OrçamenUl o:? à·esta últimn: COllll.s.s;LO. da Comi,·
parecer da. Comissão de Orçamento da OOmis.35.0de pioanças,ccm sub-e. e Fl.Scatizacão FinanCeira. <Relato· sao de F~nança,. lR.elatcrc~: Sl's .. on·
e Fldcallzaçii<l Finan~lra sõJjre Ó su~ mehd,1. às referidasprop03lo~es, res: Srs, ;Frota Aguiar e Último' di:> veu'a Unto" Lourival de J\.lm€ida ,
baoexo e as emendas. (Relator: se-' - CarValllO). ., Lopo Coelho), .
nhor Martins .Rodl'll;UeSl, 26 ...., Votação. em dtscu~siio (mica,' ' 4? V t - .

_ 'oe '._' ',' das emencla5 do senaél,ao FI'ojeto

l
l 34 _ Votação, omdtscuSSáo únlCOJ, . ~- - o açJ.O, em scr;uoel,,' d!s

. 20 , Vot:ll",.ao, em. dlSCllSS.lO lImc.l,. 0,0 743-D, '~.e 1955, qU~ autoriza o po. do proJ·eto.11.. 4,102-58, que al'nra o CUS,SCl(), d? Projeto n.o 2,428-C-5','
do Plojeto n. 4130 A d 958 "'" que, autorIza o Poder Executivo "

t
· ,.:' -.' ('." '.. ,L,UO 'I der !0'..ecul'I'.'u a fina'nclar op~l'açõ,e~1 Qua.dro da Secreta.riado Tr1lJunal nbl'n' '1 "1" ..

es una,c'" Re~el"",e f~a , . De.>1'.c'6a ll~ob'Ii·,rl9S l",all?a.:105. pelu A.~~eja- Regional Eleitoral do PiOUI, e dá ou-' ,,)'8 (J LV lllJ8t8rl<J da Agricul-
da UIII~O pala o rxerC1Clo flll,"K';Ll') çao do.s S'II;o.f!Cl't1S Cl~ Armada. e dá tras provicl<1ncia6; tendo p,ü:ecer fa- ~ll~~iJ,gnocÓéd:~eG~speGlal ele., C,I:S '.':;
de \959. Anexo 4 '-, Pod~r. E.",'."~'lt'I.'O' ()ll~l'a,~ "r,:>vldencln;;:. t,O !1dCl. pa:ecer fEl- \1 'val'tlvel, da ComiSSlão de" Finança.> pre.let~ur~ OM~I~IC1:la~o I a :lU~:llat "
~:~.~ex3b,~J2p-;-\),~~lOtrt;(lpd\oVla~lv~,rivél ,ct~ C"!,!I·:;Sd". d", .~manças.IDaCMnisGClo ~'" Constlt.tlir:iio c JUS-,' Estado'clo R.lo Gl~~ld:edO~~r:ai)a~;
. " , u ,r , ' .Ir~ -, [ ..eL'tc·r. S1. (·h~'lI!,·.,[(\ ElSca[a), t1Ç9!l, tRelatNr; SI'. Milton B1'lIJ}dão). a Primeir~ ,E:xposiçâ'IJ Nacional, de.



Quinta-1eil'a 1'6', . DIÁRIO DOCONÓÍ1ESSO NÀCIONA~ '(S~çllo ')" "

.. "',,"'

Outubro de 1958 58811\
:::zz: j

51 - Votação em' pt'ill1eirn dis
cussão. do Projeto 2.224-:0\.,;57, que
àispÕo;l . SÔbrl) auxilio do Podel' Exe
'cuUvo 11 organiza-ção e il. manuten
çáo dc bandas de ml1slca. nas cida
dese vila~ do, interior do Pais; ten·
elo pareceres: com SUl::,stitutivo, da
'C'omis.süo d'.l Educação e Cultura e
'Vol<> vencido do Sr. Oceano Carleialj
CtJll1 'emenda ao parágra10 único do
il'l't. 2.· do substltuüvo, da. Comllla10
üe Fino.nçLlS. (Relatores: sra. FOl1lliH:a
• Silva. e JOSé PedrçBO).

52 - votaç!o, em primeiro. dis
cussão, do Pr'oJeto li,· 2,~-A. 4e

3ulnoa a reilllzar-se em maio de 1958, 1957, que concedl:!' plena an1s~la 'L,)s ComissãO de Fina'l1ça!. (Relatoor:, ,'J~-I missões de Serviço PúbJ!coe, deF!-
, (Relatol': sr. Armando Rollemberg). ex-servidores dil> Admmtstraçllo do nhor .NelSon Monten'o), __ , n,l\.Hçàll, C&elatores: 5r6, prota Aguial
. ", POrto do .Rio 'de Janeiro demitidos "" e 1)ltimo de C3rvalhO).

43 - Votlrção, em segunda dis- por participaçã.o cm movimenLu:; f.re- 6ll _ votação, em primeira, dia- , ' , ,
'eussão, do Projeto n,o. 2.684-13, de 'listas,' tendo pareceres, com suoi;~i· CU6sáo. do Prpjeto n,O 3.619-A,de 69 _ Votação, em &el.lunda dll.

1957, que concede Isençao de direi- tutivo' 'da Comissão de Constituiç:io 1957, que autoriza o Podilr ExeC11%'ll cU&São. do Projeto n," 1.1194-S, d~
to~ de importaçã? e, demais ta~as e Ju.stll;lIl e d:l ComIssão de Ser".çO a abril', pelo Minl"Cérlo'da.: Edll~a- 1956, qu·e estende nos cü'urglÕl'5' rien.,
aduaneu'as. exc!U6lvC a de prcylden- Público' favorável ao mesmo SU~~,:- não, e pultUl':J, o cl':l'dito. e6))ccI"i de cilitos, 1:1) que coul>cJ', as dispOFll;Õi'l'

'. ela liOC1a.l, be.m como. do impôsto dei tutivo.. m-elat3res:. Srs, ~1i!ton Cum- Cr:;; s.aoo,ooo.CO, par", ocorrer àIl des- da Lei r..O2,6<11, cJe.9 de 110Vem'11'o Ii~
,cow;umo, para a S. A. Rádio TupI, pos e Carvalho Guimarães). PeGas fCitas com' li proll1oçCuo .do II ;95<1. (Rdator; S:', P~ulo Freu'e). I

com sede no DiStri~ Fe:kral. (Re- C- m 'on' N'u di 1 d B t 1::01
,.'tor'. Sr. "'''"do· K-'ly). ,53 _ votação, em p.r.ilnelra dis- . ~ p." a~ ", n a c asque e 70.- Votação.' em S'I;;unda dis-
..I" ...-'" '" Femlr.lno, rêu'liza-do .n.a caiadê do - .'~ ° '2 372" dcussão, do, Projeto n,o 2.281-C. de Rl.:J. de Jal'l'airo, ter: io pal'ccer favo. cmsao, do proJ~.o 1,;;." -,., e

: 44_ - vota?ão, em °segund~ dis- 1957. que concede auxilio pal'a as co-, ráv~1 da C'o:niss"o fi. F'nan"as ,"'e- 1957, ,qu,~ autorlz.IO • od. r Exe.cutivO
. eussao. do P1oje~ n. 3.162-A, de memorações do bicentenário da cr:a- 1 '. 'I ~ ',' "-, " abrll' o crédito espeCial de tres .ml-

1957, qUe dispÕoe sObre a rerorm~ de ção do ,Santuário do senhor Bo:n .Ie. ator, Sr. Cha baud, B'5caiaJ. J~õee d,e' cruz.ciro1 'CI'S 3,000.000,00);
oe.statutos e doestituição de direitos sus de Matozinho5 de Congoilil:ls du ,.61 - Votação, eln prlm~ira diS- paT/l au~Jlia.r a l·ecoMtl·U,li.cJ da Igre
das sociedades 'jlor ações. lR-=lator: ctrmpo, ,e dá., outras provl:1éncIJs;cu',são, do' Projeto 3,651-A, 'que con- ja do. Slgrado C-oral;áo ele Jesus na
Sra. Armando Rollemberg) • tendo p:u:ecereS" com em'2ndas da cede pensão especial à viúva e á mha Gidade de Fortale-za.. E~ta-to do Ceará,

45 -' votação, em seguncla dls- Olm.iss:lo 'de const!tuição e JusVça ele Carlos Gal()rtncr, Filho;te:1elo pa- I Relatores: Srs, Arillo de Mato.s ,
cU6élão do, PrOj~to n.o 3.694·1\, ,de e da Comissão de Finanças, e da co- rCêer C'lm s'Jbstitutiv'o. da· C3mlssão Vitorino Corrêa).

'1958. que revigora a aut<or!zaçâo de missão de Educação e CultUl'a, favo- ,de Finanças" (Relatol':· Sr. Lo,)o Coe- ~lV t -o em 8' unda dl~
n,bertura de crédito especial. objeto rávd. ao PrQjeto e 'emcndas~ P.are~ lhO). . . , . . cU~áO:- [to o ;I?;je'to n,' ':lg624-B, ~,
da. Lci n.O 2,925, de 24 'de OlltUOl'O c'ereS sóbre a emend!l de prlme':'l\ 62 _ VotaMO, em p'i'~eira .dis~ í257, tlue autoriza o Pod~' Erxeclltivo'
de t1l56; (R-ela-tor: sr, Chalba'Ud Bis- discussão: da comlssao, de Constl- .- ._ a:bril"um. créd:to .espeda.! ile cr~

tui • Justlç'a· pela const1tue!"na CUSEii.o, do Prajet.o 11.° 3.864·A, de ..cll.la) çao e , . • ... - 3,000,000,')0 . pa.ra térniln.'o dacol18~• _ ' ,Iidade: das Comissões de Educaçác 1958, que autoriza o Poder ExecutJvo
46 . - votaçao em segU11da dis- e cultura e de Finanças, peHt re,ei- a abril', peJo Ministério da EducaçãO t:'ução e aparelhpmento <lo Educan~

-cussão, do ,projeto n.o 3.s'77-A-58, çÜo da emenda: (Relr,tores: 51'S, Ren. e. CUitUJ'n, o crédito especial de' Cr$ dál'io E'olrita e EsC(lla Doméstici\
l]uoaltera os artigos 102 e 124, da 'don Pacheco, Lino Braun Bada:'ô '5,000 000,00, dastlD3do às cc.memora- de Arazuari. (Relator: ,Sr. JOSé Fra... :
Lei de Falências para dar priorida- Júnior c Chalbaud BIscaia), çóes do ]J:c-entenó.rio da .crlaçâodo 1NIll). '
ete aos créditos trabalhista\!!. (Rela~o1': .' . : Mllniclpic de ..Rio Pomba. - Mlms 72 _ Vot~ção,. emse~nda .dlS-
SrAbguar Bastos). 54 - Votação, em' priolcl:'a dls~ Gerais; tendo: pareceres das Comis- ctlSSão" do Pr.ojel.ln.o 2.806-A, do

• '- 'é cussão. do Projeto n.O 2.~b)·A,' de sóes de Edu.cae 5..o 'l Cultura e de 10'7 I lI! 1 .-.47 ,_Vot,arçaO,' em dlscU&Sli{) ,pr· 19~7,· que a·utol'lz" 'o POdel"Ev.00.\".1"<1 , '. :0 , que conCffe :1.UX o [e, v'.......
.L ;-'" p .~... Finanças pela a.provll.c.. Ílo (;0 ·pro!..t(l, -'O ""'O 00 A • 'ia ã C~ i ll'avia, do ~Jej;o dD. Decre.to, eg.s.a," "abrir' Ull1 cI'"dl'to· esp,~.'2; de t-."s ... o.v.w , .. ",E,SO. ç o .....p n,e·fI .. "w - com' emenda. desta' ú: tim!\ ao art. l.b. d Im l'e mo a fi 8tlvo n,o 98'A, ele 1906, que. xa o,nu- milhóes de cruze!l'os (Cr$ 3,,000.000,00) (Relatores: S1'5. B~<1aró· Janior e e p tma, para as CO:;le ti ç e

lne:o d~ Deputados li'ederais pata. a pa,a aux1l1al' 11 ,realIZação de um Q{!orges Galvlio), .,' . CIo centenário da impt'ensll teria:
,1~glslllçao de 1959-1962, ',de .acindo Filme sôbre a vida .. 'e libra. do PlIi- do Dtado de São' Paulo. (Relatores:
com o 2rt. 58 da .const.tuiça~ Pc- <ire Ciccro R.<llnáo Bntlsb,; t2ndolJn- 63 _ VO~a'ção, em primeira dis. S:'s, Badaró Júnior e Nelson Mon-

. Cleral: t€ndo pnl'ecerdo. COm~\6a,o de recer com emenda da (!(;;l1cst;úo (Je, cussáo, do Projeto 4.028-A-58, ,que reiro). ~Ji,
OC)D~titUlçli.o e Ju.stiça. pre'lmma:. Finanças. (Relator: ar. Chal);,aud autol'iza o 'POder E\·ecutii·o.· li' abm
mente, no sentido de que a ma'térm Biscaia-l o crédito esp~cial de Cr$ 1.000,COO,ao 73 - Votação. _em primeira. d\so
deve ser objeto de ·llrojeto de, lei' . " para aUl:iliaJ' a; IV Conferênda Na. cussão, ,do Pl'Ojeto -U,o 5-A, de 1955"
c, auanto ao ml,rito. pela sua incons,- 55 -. Votação. e~ p::oltnelra. cUs' oiOnal de Jomallstas' tendo parecer qt:e apllcl\I aos 'Prefettos MunicipaiS.
titúcll)l1alidede. Clitelatol': Sr.·· Antô- cu~ia, do- Projeto n.o. 2.a86-A. de' favo;'ável da. comissão de Fíl1ança'S. nv que COUber, as disposi,,~ da Le.·
lUO ,Horácio). . 1957, que.supnme f1.U1çao gratlfica- (Relaool':' sr. LopO' C~elb.o). n 0,1.079; de· 10 .de abril ds 1950, de..

, ca, e oria outl'as, no QU:..dl·O ela Se· ., fine os criJll,U de respons:lbi11dade e
43 :"Veta~ão, em priméir.a p.is-. crt-tarla. do : Tribunal ..r~e!;1,)1IflIE:f:i' 64.,.. Votação. em, primeira dls- r,gula o respectivo processo de jli1..

cussâo c1oprojeto n.O, 746-A-56, que. toral do R,o o.ralláe ,o. Sul e dá ga;l1en~. com II/l alterações ·que es..
j,o;enta' de impõsto de vendllll e con- outras' Pl'ovidênclasi tendo pareC~l'e5: cll5São, do .Projeto'l1.o 3.944.A, de p-ecifa; .. tendo parecer, com 8ubstltu..
~l"'nnçÕi's a primeira ,operação ,de bOI" com. SubStitUtlvo, da. c>omisllão da 1958. CC ue, autoriza a remoção ,dos res- ti vo, da Comissão de constituição «

.. C t't i • J t' f' I tos mortais do Ma,'echal Deodoro J . '.J'acha: tendo,pa'receres: com'o eul;!;· 0115 I Uçao e us .ça e, a~<>I'a.ve, para o nicho exls.tente "'__ pedeetaJ ustlÇa.. (Relatol': sr•.Pra.dó KeIlY).i:
titutivo daCOmis5Ílo de ',OO115tilui~:i<) nos têrmos do mesmo Sttb6tltutl1io, .....'..' l
e Justiç::l' cem emenda ao parágmfo da Comissão de Finanças. (Relato- dor,.spectivo monumento': tendo pa- 74' -VotaçãO, em primeira difl-'

, b tlt t· res 51'S Olivh ' B·'to e UJ:> Coe recel'· favorável da Oam1ssão de Edu· cl1ssão, do Projeto 540-A-55, que nu·:
línico do artigo 1.° ,do eu s UIVO, : • ~Il'a... ,o - cação ,e cultur!l'. (Relatol': sr. Ca.'- te:'iza o poder· Executivo a. .doM'. , (tl'
do. Comissão de' Economia e, favorà- lho). \ doso de Menezes). . P:'efeitura Municipa.l· de Culabá., n<l!
'1:'C1ri1ente ao substitutivo e e()ntl'ári-o- E<:tado de Mato GrOSlio, uma ârea.
à' emenda, da Coinissão de Finanças. 56 - Vot~ç~o, em pl'lmei.l·a dis,
(I*latores: 'S1'5. Bllac Pinto, Ernesto c,llEsão,do Projeto n.' 3.452-A-57. que' ,65 - Votação. em discussã<l l1nica,de 'propriedade do. União, denomina-
Babeya e Bal'rllS carval1lo). 'altera o Quadro da Secl'eta.ri:t dú do Projeto ,n,· 1. 279-A·5G, que est,n- da u Aoamnamentocouto MagaJhãell":j

, _ ,. ... ..'T1:ibunal Regional Elc.tolal de MI. t de aos flIDolonánclS·ou empl'e{:ados"o tendo paracer favorável d~ comlssli~'
, 4<>. - Vota~a? em lrimeira. dJl"-m.s Çiel'a,i'!i e ,dá outl'as providênci;\s; Conselho Federal de Engenharia e Ar· de Fina,nças. (Relator: Sr. JOGé FOra...

CUSSlLO, do pI<!Jet-o, n. 2. Q12o!:P, ~e tendo pareceres: contrário da Co- quitetul'a os beneficios de que gozam gelli) , '~
1956. C1ue autonza o P6der Eré'6uti 'o m!~.são de COnBt.ituição "e Justiça: Os funcio:lários CiVIS da União; ten· I
o. abr1l' o crédito ~specia1 ~~ Cr$ favorável cOm substitutivo da Comis- do' pa.1'ecel'es da Comissão de Cons· 75- Votação. em primeira dlG.. ,
Õ.OOO.O~(),O.(), para auxiliar a pnmei!a são de Serviço PUblico, e. favorável tituição e Jus~!ça. pela constl.ucio- cussão, do Pl'Ojeto "n,o 992-A, de 19511,
Festa f\ac:onal do Fumo e EllPosiçao 8'0 subStitutivo desta última com duas nal!dad-e. e das Comissões de ServIço que autoriza0 Poder Executivo a. en-o
Agropecuária' e I~dustl'ial, a realizar- .emenda.s, da ComJ66ão de Finanças. PúbliCO e de Finança's lavorá'leis .110 campar parte das emiliséies de ,papel..
s,? em. sallt~ C.lUz do ~~l, or:o Rl.o. (Relatores: 51'S1\. Cícero Alve.s. Elias prGjeto. (Relatores: SI'IS.Antônio H{)- moeda feitas pal'~ atender. a opera4 ,

(,l'ande do ~ul, ~el1do p....ec_l'e.l f,a !J daime e Vasconcelos COsta) . râclo, Lopo Coelho e José. Pedresa), ções da Caixa de Moblllta:;ão Bancá"
vorávds das Comlss6es de Econonlla, - . • 66 _ Votação; em discussão únIca, ria,' mediante a inC01-P0l'ação ao Pa..
com voto vencido'do. Senhor João 57 -Votação, em primeira 'dis- do projeto n,o 1.847-A, de 1956, qué tril11ônio Nacional de imóvel perten,
Menezes,e· de Finanças, Novo pare- cussão, do Projeto n,· 3.455-.o\-lS57, altera Os pal'ág1'afos únicoe dos ar- cente àqUela autarquw. e autol'iza 14
cer da. Comissão de Economia, cen· .que conc-ede a pensãGv1tallcta .de CI'$ tigos 2.0 e 3.0 do Decreto-lei n.O 8.795. tl'il.11l31erGncia dêsse 'imóvel à proJ:1l"ie..
tl'óxio à em.mda de plelÍp.rio. ·(Re· 5.000,00 mensaiS 11 EdgardiÍla Mon· de 23 de janeiro de 1946; tendo pare- daode da. Legião Brasileira 'de AsSis..
latores: Hermes de SOu.sae Chal- t€'iro. de Mello; tendo pareceres: d~ c-ei'es, pela constitucionalidade da tén.cia; t€lldo pareceres: pela. cons..
baud Biscaia), C\:ll11lssão d<J OJllstitlli"âo e JU5ciça Comissã]) ele Constituição e Justiça e tituci9nalidade. da Comissüo' de COll6..

, ,_.~_ pelp, constitucionalidade do '''lI'Ojeto fav'oró.veis. das Comissões de Legis:' tltuiçao e J~stiça e favorável, da Co..
56 - Votação. em pr:lmeit'a dl.s- c favol'li.v.el da Comissão de !,'lnanç:\s. la'Çúo Soc!.')1 e cio Segurança. Nacill- mlESfio deFm~nÇ<l's,. COIl) voto em se..

C\l5S~O, elo. ?l'ojeto n,o 2.,222.A, cte(Relatol'es:, 51'S; Rondo'n PlI'cl1eco e nal., (Re!atores~ Sra. .Pcreira Filho. parado do Sr., Odilon Br,aga. (Rc.. ·
.1!i57. 'que flxa a,s Diretl'lzes e Bcr.ses Chalbaud Bisc:lia). Rogê Fel1'€il'a. e ~nidas cardOSO) ," ,latores: ~rs: Rondon :E'acheco e Geor.. '
da E:ducaçáo Nacional; tendo parecer .. ... • 'ges Galvao). I.
r,wol'ãwl e emllndas da. Comissão de 58 -. voteção, elllpl'I..'11eira dis· 6 .. t- ,. _ ..
Educação e C'ultura.(Aliexo '0 Prtl~' cussüo. do Pl'Ojeto n,O. 3.5J2-A, de' 7.-, Vo açt,w. em.dlscu.sSM unie!!, 76 ... Votação: em pl'imelra 'dla-:
jeto n,o 638-51 do F'oder. Executlvo~, 1957, que autoriza, o~oder ExecutIvo ~l1. ~oJeto n. l2.16~'A, de. 1957, que cu.ssão, do Projeto 1.52(l-A-&6,qlio;
Parecer. sõ.bl·e 'émendas de primeira a abrir. pelo MInistério 'da Fazenda, pel'~ edà f~o n. Be.~~ 1t" H°ltto ddS- concedo- SUbvenção ·aI,1ua.1 dê cr$ ",. ;
discllssão, co'm. substitutivo. ,o crêdi~ e.speciai d~ Cr$ 1.500.~,OO, gá.rio~· p:r~ ~m08al~r d~em~m~rea.nq~- 2.400,000,00 il Aca.demia. Brasileira I

destinado aelS festejOS comemora.ttvos ~. . ~t.. •• . ~ de ;~ilologia: tendo pareceres" com 'I
dô centenârio 'do Illun!.cipio de Gus,- s. enco.. ~a. na. Alfândega deE'õrto emendas dtl! Ol)missãode Educação,
1hZ!, no Estado do Pará; telldo pa.re- Al~~re, ~o Grande do ~ul; tendo e,Cult\ll'a e de,FlnanÇllll.(Relatorell; j'
ocr favorável, da. comissão 4e Fi-. pa..ec~. ~ela constituClona.lidlade, S~, Campos yergal e AIlomar BIlo-,
nanç.;t,s (Relator' S1' JOSé Fj'agelli) da COtnlss1io de oanlStitUiç~ e Jus· leelro) " ,

• " . , tlça; e la\'llrlÍvels, dll/l Oon1lSSóeS (le ., • I
59, - Votação, em primeira dis' Econ~Jrni~,e de.FJ.na'nças. (Relatores: 77 - Votação. em pl'!lnelra dis-

cussão. do Pl·t>j~tO n.O 3,579·A-57, que SI'S, Bil!lc :Pinto, Leoberto Leal O V1- CU&Sáo, do Projeto n.O 1.862-A, de'
autoriza.o PDd,e::o Executivo a a':a'ir, OO1'ino C'<!rrêa) -' ..' 1956j qú'e cria o P.arque Raclonal do
pelo Ministério da Educaç'ão eout- .." Mal'I1mb1, no Jllstado ao Paran6., e di i
turno O crédito especial de Cr$ ••• , 68 - VOlalçoã<J, em .dlscuseâo única, outrll'S proviclénc1a,'l tfI).do pareceres:',
4.000.000,00. para. auxil1a1' • realIZa- d0rr1Proj~ n, 3.728-A,. !t58, que da COlÍÜllllâo de .oonaWulçAo e Jua.'r
ç!l.o do VI Cpngresso Pan-,Am.eriea-. co ge a. ...tuaç40 'Inlqua e InJll!ta tle tiça, com emenda.~ _I
no de oton1nolarlngologit., I Bronco- aposentados da. Rede Mineira lle Via- t1io I.', (Ia ·Ooml6s&o de ':co~~
esOfa.logia, I reallzar-ae em agõbt,o de çiO; tendo pa.reoer.8.; .pela eonat1.tu- .eom.. emen... das IUpreM1VIlI a08 artl-I
1958, no Rio de JaneIrO: tendQ pa- elooallda,de, da· COml&sAo de. Conatl- 101. I,', 5..° • "0.: • d. OOmlal..lo_4it I
recer com emenda 110 artigo 8.· lia tulçlo. o J\lIItlga, illyor~vell, dM CO.. ftaDs~ "~r'.!-'J Jo .~!.~}.AI
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I&tores:SrIl.Aml1ouryl'edr06lt; Pa- de Fmll1lÇas, (Rela,tore:!: sra, 'I'~6- comédia.; tenlio paNCerelJ faNrtívala lal de 5 . .
ehcoo chav·\!'3 e Vatlconcelil6 Co.sta). 110 C8valca.nti e JQee l"!'a.ge111) , d~ oomi.5116ee de Educac;Ao e Cultura ~ Prlm:~ lE~~:!O:=~;

73 _ Votação, em primeira 41B- 87 _ votaç.r.o,em prJmeira dIa- 11 de FluaoçBl. (Relatom: 6r, Lauro d. Santiago. RIo GrlWde do SUl;
Cl.iUão, do. t'roJeto !l.o :UlH-A, de CUBO, do P1'Ojeto n,o 3, 396-A, da Cruz e Geo'J,-geIl OllIVIo), tenclo pBl'ecmelJ fa.vorll.velG dM 00
19G~), que preibe a in.3tala.ção 4e fá.- 1967. que concec1e \aençl.olle 4ircltOll, • ~. Prln1ewá dLlcuasAo do Projeto m1lll61l6 de Bloonomia e deFlnança&
bi'iC'.;s de bcrrach:l ..sintética em todO e taxlII e.duanelrae, exooto ade pre-

I
· n." 1.652-A, d. 1115/I. que concede com. emenda. (Rela.toree: SI'lI, J086

o t ~rrltork> nacional: tendo parece- vidência loclal para trêls SIDOS, doa- l.s-ençiío <le. direito. a.duane1r.os, !n. A1veI • Vltorlno OOrrêlJ).
1'es:da Com.i$são de Constltuiçlí.o a do~! ~ Oomunld?de Evangélica. 'Mar _AI -, rd. M ......Jus' :ça pel~ constltuc!onalidllde, com '...." d . - clusl~ .,.. clon... del01c, lm_"" U - Primeira. d!scus.5il.o do l?rojeto, t tlnLUtero, da cl acl.e ele PelotWl. di! COMumo e dema1a taXlIll alfande- n.. 2.Si7-A, que autoriza. o -d"'1'
lIi cnur,uas do a.rtlgo 146 da COMI- Esta.do do RIo Grande do SUl. ten- gÍlrias, Pl\l'1l ma.terlaJa Importll.dQll .v 0'

tlü\'io !?ederal e .d:l comissáo ele do pa.rece~s: da Com1s8Ao de COI\ll- pela:E.'mJJrêllIloTelefôn1ca. AquldaUen- Executivo a. a.l;lrlr,pelo MInis\;érlo tiólo
EeoMmu, pela rejeição. (Relatorce: tltulçAo e Juah~a, pela constituclo· Se Limlta'da; tendo pareceres: da Co- Saúde, o crl!dJto especial de 01'$ ....
.5rs Joaqulm. DU'lal e El'lleeto Sa- nalldade do projeto, com ementla. ta- mi5llÍl<J de constituição e Justiça. pela S.OOO,OOO,OO paro. au.'l:l1IRr a Cruz Ver·
I;(Jrn' . vortl.vrel 4a ComiEsão de Economia, co"otltuclonalld.ade' da ComISS'O de melha Brasl!elra. Filiai do RIo. Orn,ll"

1
_... d a1_ ""l'~ , ~ de do Sul na cidade de P6rto Ale-

7~ _ votação, em primeira. dJs- ,e d& pom """'0 e .......a.nças I~ a Economia com emell'1da' e da co- t
cu~~~;), . do Projeto n,. 2:35S-A,de a'lIrovaçlloo d.0••p:'ojeto com 11 cm,en- missão dé FIlla,nçu. peia. a.provaçâo ~~Jali~~ ~;'e~~~is.s~~lad~O~~~~:
1957, q::.;, estabelece normaa pa!l'a e. da. da oomlssao de. JUIltlça, proJeto do pl'o,leto e da emenda (Relatores: tltulçAo $ JUIltiçaj com emenda 1\<:1
'Il(tlldad.~ ele pedidoa de dem!sslo 011 n.O 3.396, de 1957, 11 que se referem sr8 BUac Pinto Ern~tosaboOla e art. 2.·, .da OOlJWeão de orçamento
reCl:x. (;~ quitação contrn,tual, flr- oe pareceres. (Relatores: S1'I\'. BUa.c GeÔrgcs Oa;lvlIO): (l Pl3caUzaçiio Flna.ncelra. e famá-
macio pr empregado; tendo parecer PlnlO, João Menezes e ~l'ge.s Gal- 1 ~ _'o.
:t'avJráv:.l da OOrn16l;ão de LeNLs!ft"lio vâo). 7 - Primeira discw;síio do Projeto voe ... mesmo, da 00""""00 de FID:l.1l-• .... n. 1 S''''-A de 1956 que ""'Iicede au- ~' lRelawreti:$rs, CLcero Alrotl,
soe;al.. I Rdl\to.r: Sr.' .\iow')· .Fernan.-I 8.8 -. Votação. em. prím,')ira dls- ' .''', 'W Janduhy Camoiro e Lino Braun).des). ctlS"A. do pro.·,eto 3.39"-1.-57, que xillo esPl!ci3l de Cr$ .1.500.000:00 Il.~ o Prefeitura Municipal de TapClS, Rio 16 Pr' ir ls

SQ _ votação. elU p1'imelra. dls.· au.t~riza o P~der ElI:ecutivo a a1Jl'u' o Grande do Sul, por motivo de seu ~ lme a.d cussão .do projeto
(;,J,S;",iO; d.o Pro.J'eto n.O 2.•~7-A, de cred,lto especlal, pelo MtnJstérJo da pl'ime!J'o. centená.rl0 de munlclnalWa- n,o 2,870-A, de 1957. que' o,utorlzlt o

"" I 5 ~e de cr~ r. 000 000 00 pan au " poder· ElI:ecutlv<> a. doar um tel'I'eno IJ.
.l~':; i . .';~e ci:mom~na PresIdente CalS-I Il~~, . ,",.~'. ' ," '. - ç1l.o; tendo pareceres: f:1vorâvel da cooperativa. dosServido1'e,s Pilblioos
tro Plr.to e preSIdente João Suassu- xibar. na consto t,ço.o e llPa.l'Clham.r.~? ComUisiío de Educaçáo e cultura e e Bancá.rloo de Caçapll.vlt do sul.
no., ri)cpectlVamcnte, OS aeropól"tQll do "HoOlSpital Espirlta André LUia, com sl.lb6titutlvo da Domlssão de FI- tendo. pa1~erell: pela constíLuclobl\
de SnnLan.ita eOrtmpm! Orande, em Belo HorizCnte, Estado clt Mma! nasçal,(Relatore.s: sra. FI1'11Um Neto
no n:.;kd0 da Paraíba; tendo pare- Gerais; tendo pnrecerC.5:. pe.a cans- e ~orgea Oal\,lIo), lldade com emendall~ dl1 Comissão dn
cer fnvu:'áv"i da COmls,1io de 'rrll111ll- tltu~lonal1dt1ode .da. Comi&ao de DOM- Conmltulçllo e JUIltlça o tavor:íi'el aO
pOl'taçãu, C;"'l11unicaçõe~ e ObrWl PÚ- tltUI~ão e JUlltlça; favoráv€l ela. Co- . e - PrJmeln\ dLscU66ão do Projeto projeto de emcnd90li da Comlssiío de
bllo8>, 'Relator: Sr, Benedito Vazl. mlasao de Saildcj e, com sUbstltUtl· n.o 1.88&, de 19õ2, que concede iSen- Conatitulçâo e JWltiça, da C~mi.ssí!.o

.' , . vo dA Comissll.o de Flnançm;. (Rt- çéo de d1relt()jl e taxas aàUlll,el1'a6, de FlnançaR, (Rele.toreoS: SI'S, Cicero
31.- votaç,ão, em p:un.eira. d1S. lo.torll6: sra. Te.xell'a GII~irOS, Rlça e~USive o. de Pr"vid6ncia sacial, AIVelle Chalbe.utt B~calal •

cu&,ao, ~o .proJeto n.· 2.n6~, que au- Juntor e JlIJSé Fl'agelll), pll1'a. !1l8quln~rla8 lll\~or~ól!dlS pUa
toma. (, Pader Executivo a. abrir. pelo • firma Int!'gl'91 Arroz Ltda". de pôrto 15 - Pl'imelrll dIBcuSBi\o d" ?!'ojeto
:,{iI'ist("o da Educaçâ<> e cultura, o 81)- Votaçao, em prlmelra dlll- Alegre, Estado do aio Grande dO n,· 2.1161-A, ':e 1957, que autorlzl\ o
cr~(l:ta esp~ci3l GrJ c:rS W().OOO,oo cussao, do Projeton.· 4.313-A, de Sul; tendo pareceres: nela constltu- Poder Ex6C)ltlvo a a'bl'ir, pelo Mlnls
par:!' p,gamento do aUXilio cllncedldo 1958, que concede pensão vitallcl8 cional1da-ele da Com!ssC~o deCona. tcrlo da. Justiça e Negócio Interloroo.
à P;.:óqula de Santa Angelo das Mis- de 011 6,000,00, aoDr. Fll.CI11CO Lo- tltulç~o e JllStlçe; com emencta doa o crédito especial de Crt 2.000,000,00, .
sfle,-;' t,cndQ plll'ecer favorável da Ca. pes. de Siquell'a.; tendo JlarOC0r~ com ComiEsão de Economia" e com BUba- para a. eMa do Pobre, IlOm sede em
m.i.ssá.() de Finanças. (Relator: S~- e:n~da ao llo1't. 1,·, da. COlnlssao .de tltutivo. da comiilSií<> , de Fillllnçlll.· Maceió, Estado de A1Rololloll; tendo pa
nhor Lino Braun). Finanças <Rel<otor: sr. ch:llt'nud BIll-

1
(H.e!atorel: Sr/!, misses Guimaráe& r~cer fe.vorével da. COmlsslio de fll-

22 _ Votação, em primeira dig- c..lo.) , " . Jo6é P~cso e Geol'ges Galvão) ...· llançaa. (R~:ator: SI', Nel.son Mon-
cu.s.'il.Q. do Projeto n.O 2,582-:8, dt . EM TRAMITAÇAO ORDINARIA ~ 9 _ Prlnleira. dlscU.~sll() do Projeto wiro),

.1957. 9ue autoriza o ~oder Executivo 1 _ votação, em primeira dl.s- n,O 1. 449.A, de 1956, qUe dá noyllo 17 - Primeira dlscussli<l do Projeto
; a abrIre crédito eIlpeclallde Cr$ '1" cus.;lio, do Projeto n,. 2,179-B, de rednç:':o ao § 4,· d'J art. 26, do De- no 3.091-A, de.' 1957, !lue· concede

3,OOO ..CcO~00 para a~ oomemoraçoea 1900, que suprime o art, 2,. da. LeI Cl'eto n,U 20,465, de 1.0 de outubro de p,:n&o eapoedal de Ol'$ 5.COO,OOa
do pnn:Clro centenárIO do MuniciplO n.• 2 622 de 18 .~. outubro de 195ô 1931, quel'efo1't1la a legllllaçfio das Donl1 Maria Oliveira Mendonça Sar
d~ Itac';atllU'a, Estado. do. Amal!On3~; a partir 'da data em que entrar em Caixas de Aposentildoriaa e Pel'~õt$; mt-nto, viúva do Dl'. JOIlé Pau1ioo de
te.ulo ]-'uecer, comiubstltutivo, da vlgor a presente. lei; tendo palilcere.s: tendo parect.'l1ls: pelR. constltuclona· Albuquerque Sarmelltoll; tendo pare
,C~ml~"o de Fmança.s, PBl'ecer da pela constltucionalida'de .. da Comia- lidade. de. ComlsSã.o de Constl~ulção reC6rt11: favo1'li.vel•. dlfComi~~ão de
Comlf<'::J de F!nmJç~a contrário à. i;li,o de constitUIção e justiça;' favo. e Jus,iça; com 8ubstiLu.t1vo da comls- Educaçlio e C\1ltw'o e com emenda
em~~nda.de primeIra dlscllss~O, (Rele.. rá.velll, 11M comis~ d€ servico Pú- sflo de LeglslnçAo SoCIal e favorável ao art. 1,°, ela (lOmissl\() de F!n:l.nças.
tOoc,6: ,:,rs, • Chaloaud Blselua. ePe- bllco o de Finanças; e. com BUbstitu- ao mesmo da OOn1iS6ãu de Fil1'.\nçaa, I~atores: 31·.,. Oceano Oarlclal c

i relr.• c" si.va). tivo,' da COmisSão de orçamento a lJ.:eelatol·tIi: 51'8•.Tarso Dutra, Adl1lo Chll.lba.ud Btilcalal,
83 _ Votação, em primeira diS-1 PIsca1iZação Flna.ncelre.. (Relato~e.s: Vla'Dne Lino Braun), 18 - Primeira di.sc1.loYã<> elo Projeto

cuuão. :lo F1'Ojeto 11.0 2.695-A, de Sra. MUton Campos, F1'<lta AgUla1', 10 - Primcll'a dlscussito do projeto n.O 8.094-A, Ga '1957. qUe autoriza o
195'1. que concede. a. pensão vl:allcla u>po coelho e Antónlo Carlos), n.o 1. 956-A, do 1956, que autor12a o poder Executivo a. llbrÚ', pelo M1DJs-
de 9r;':; 3,.000.00 Il(} PrOrl'650r (,'Ons. 2- D!llcussâo única. do Projeto pOder Exooutivo a abrir, pelo Mlnia- t.Crio da Fazenda, o crédito espeola..l
tan~:nG Bolosl!':). Lima; telldopare-\ n,. 1. 160-A, de 195G,que conced·s 11 térlo da. Agrlcultw'a,o cl'édlt.o cape- ao Cr$ 25.3:»,64-9,60, para pni\amen
cereR: c pelllr col1StltucJo~aLidiftcle, da lnclu.sãO da Faculdade de Farmácia cial de Cr$ 1.000.000,00, para a.cen- to da diferença. devida ao.s Muni 1
OOl1us';1l9 de COn6t]t1?ç~o e JU.stlÇll, e Odontologia ele Santa Catarlna. na der às despesas com a. Primeira Fes- ploa e relativa. ao exerclcio d·~ 19;5'
(l fav:;rav€l, d:J. ComIssa" <le Fman- categorlll. de esta..belecimento subi'en- tl\ Nllcl<>nal do Linho, a realizll!r-S8' tendo pa.recer favorãvel <\31 ComIssão
ças. I Relatores.: S1's. ROndon pacheoo.

1
clonado pelo Govêl'no Meral; ten- em São. B.arja.. no. Estado do RIo de P'ina.nças. (Relator' 51' NeLson

.c LoilO C<>elho) , do pareoerea: pelai constltuclonalida-. Oi'ande do Sul; tendo parecer com Mon~lrO), .'
84 _ votação:), em. primeira d180 de, da Comissão de constitulçã.o e emend& da Comlssâ.o de Finanças. ,

.eus.,ão, do p":ojeto n.. 3.044-A, de Justiça. e fa.vorBveis das ComlQ0e8 (Relator: .sr, Lino Braun>. I 19 - Pl'lmeu'a. dltlcU&lii.o do Projeto
'1987, que autoriza o Pottcr. Executl- de Educa.ção e Cultura e de Finan- : !l.O 3.268-A, de 1957. que aut.vrlza lt
: '\'0 a llbl'lr, pelo Minlswl'io dâ Edu- Çl1ll. (Rela.tores: SIa. AmaUl'Y P~dro- 11 .- Primeira ~lscu.saé.o do PI'Oj~to al>e1'tm'a, Pelo M1nlsMrlo h\ Educa-
cação e Cultura, o crédito especial 5", coelho de Souza e Broca Filho).In,· 2,162-A, de .19<)6, que concede uma. çao a Cultura.. do crédito especial de
'de' cr!; 2.000,000.00, de6Una.do a !\lU- 3 _ Discu&são única. do PI·Ojcto. pensâo especial deor, 6,000,00 (sell cr$ 5.000.000,00, tJRra nt.ell~rM
'xili~'r a construçs,o da Escola Protls-I n,u 2. 56a-A, de 1957, que autoriza o' mil cruzeiros) mensais l! Jo.sé Garcia des]lCSll4l COm l! cOMtruçllo dos pré
SiOl:a.l, e cOlnpra. de máquinas, da Poder Executivo a lI'brlr o créditoes-I de .Pl'eItaa, por set'viçoe p1'estados du- ;llOS delltlnado8 ao funcionamcnto do
'AS6{)ciação Evangélica de Ca.tequeseI11CCla.1 dll 01'$ 350.000,00 praa ooraa: l'8.n.te longOfl a.nos ao ServiçO de Pro- "alná.Sio !plranga", da "Colllun1<la
'(lOS 1ndws (MlsSfio calUai da Cidade e repaxos na. casa. da Anchieta, nl1! reçao ao. fndiOl no Amazonll8, na di) Eva..lgéllca Tl'ês piIoSBOS", na CI-'
'de DOUl'a'doo, Estado de Mato Or06- Capital Federal' tendo pareceres fa--! pac1flcaçã.o doa terrlvi!1s e sallgUi. dade de Três Pa.s.soo. Estado do Rio
~o' tel1do pr.recel'CI': com sublltltu- vorâ.ve1ll daa oom.l5l!õllll de Edueação: nlÍ.rlQB :tndl06 Parlntlns; tendo pare- Grande do Sul; tendo pareceres: pela
tive, da ccmili6ãode Educaçllo e e Cultura e de Flnançllll. (Reiatol~S:! cere.s: _pela. coMtltucionalidadoe, da ~on6tltuclonalidll'de. da. COmissão de

, Cul;ura: e favorável ao mesmo, da Srio portugal Tavlll~ e Cha!baucl: comlssao de ConstHuição e Ju&tiçó Gonstltu1çllo o Juatlça; com substi·
Oomi&5fm de Flual1Ças, (Relato1'cs: Bl.scll.la). . i e_ com emendo. !lO art. 1.°, da comlG- tutlvo da. ComlSlllio de Educaçllo E
Srs. Lauro Cruz e José Fl'at;:ellll. 4 _ DlIlcl1/i6lí.o único. do projeto r,ao de ll'Jna.nças, lRela,tores: Senho- C?ultura.. e, com emendllll, da Ooml.s..
, a:; _ VotaçãO. em prlmelria dls. n,o a,S8i-A, de 1957, que concede a ['ea Rondon Pacheoo e Jose Pedl·o80). 'liO de J:l'Ino.nçaa, <Rell1tores: Senho·
.CJUIl"lo, do Projeto n,o 3,169-A, da penalo de Cl'$ 3,1>00,00 mensais a. D,i ,. _ res: S:., ~1Xelrl\ Gueiros, J.1'On.seCll
195H. que concede pensão de crs .... Francisca Ph!lemon de Mascarenhas,' 12 - PrimeIra dlllCu.sac.o tloprojeto ~ Silva e Jooé Frat;:eIU>.
~.CíX),()O mensais à vlú.va do copos!. ~~vo. de Prancleco de AIlBIs MalSca-:~' 2.65li-A, de 19C>7, que I~a.jus~a. o . . .
toro Freirc Júnloro ter,do parecer, com re~M, ex-Inspetor da comissão de "eg'hnento de Custas de. Justlqa dD 2Q - Primeira dlSCu.saã.o do Pl'ojei il

leJD~nda, da Oom.ls.si'io cie FinlllI\ç:l& Llnhllll Telegrl\tlo811 emstratégicu de ~IStl'1to Pedera.l; tmdo pal'ecel'ee: n," 3.646-A.de 1957, que autoriza "
,.<Relator: SI". Ne1llOn MonteirO). Mato OToaao e Ame.zonas; tendo p!!'_.' ela oon$titucionl1lldacle, com emen- po.der Executivo a.a.brlr, pelo Minis-

receres, pelo. cOMtltuclonl1Hdade da da., da. conl1S&~ dllConstltulçâo Il t.el1o lW Educação e Oultura, o cr&·
c 6G _ Votaçâo, em pl'lmeh'ndis. conrlafio de C011ititulçé.o e JuÍltlça óu.stlça e pela. Incompetência,da.Co- dito especllllde 01'$2,000.000,00. co·
41I16São, do projeto 3.203-A-õ'7. que e favor...,.l de FUumças, (Relatoretl: 1U1S1lâo de Flnanç9& com voto em 8e- mo auxn.lo ao E.ducand6.rlo Ora·tul!"
;.utor1Za. o Poder Executivo .. abrir sru, JOIAl.uL'll DuVll.1 e NicanOI' Silva) . ;>e.rado do Sr, Ce1ao peçauha, (RAl- de· Santa Mula: tendo parecer favo .
• crédito eçeclM1 d. (11:$ ~.OOO.OOO.oo,' _ Ollcull8âo ilnlca do Projetcl: iatorea: 8l'6, Clcero Alves e Pereira rável da Com~o de ll'lnançtlAS, m~·
-.stlnlldo " colUltruç§.o dO 1I0llPita1 n.o 3,IIT-A, d& 1958, que autorl~a • Dlnlzl. 111 ror: Sr. Ohalbaud Blacll.i.a>,
Cio sapa.telrO, tm Franca, Eita.dO de POder llecut1vo • abrir, pelo MlnJa-113 - Primelr.. dtscusslio tüJ Projeto ~1 p. I
&o paulo: ~do plloNOel'.: fIM!- tél10 cIIo lIId.ucaçl\() e Oultura. o cré- n. ~ 826-10 de 1957 que. Eluklrlza. () n;; 3683 L~ne/a 1~j,C;CUS8!10 do Projeto
tf,vel da Oomitldo d~ Leg\lllac;Ao So- dito e4lealal d~ Cr, 3.oo0.000,CO co. P~d..r Executivo a a'brir pelo M1nJa. p' de' Ex- , I ti. 58, ~ fllltorl~a o
oIal; o oom aUlllt1eutwo da Oomillllllo mo aaxUlo ao Teatro BraBlleiro dt té\'i.o d. Agl'lcultul'a o 'crédll espe- t,cr' r d' . C~lIt 'o a Ilob ,I pelo M.lnI~-• o e lO <1. ,. a?Jeudo , o cl'cd.to e3t~·a{)l'.



nós. porém. os que .somos W:a,jr)g,
à re!ig:iio POt' êle pl'C!sidida c II-.!_
rendida, sua figUI'a aSll rlleprO[:iJ['.
~iie€ extl'uoJ:c1in:í!'ius, POIS n,)le ,.iiú
,'elllojõ a[1enns o esladi,;ln. o ri pio
mal~,.o polfLico, mas o eiJl'I"',f1
guias o pai espiritual. (j Ul16stolll. I)

homem tocado 1101' uma' :JUI'<! qUeI

:.cssirwl[l saa pl'c,:enr,a na ton':\ ('I'e
lJUscular' cn~l'e u hllmallll e o slln~

tif'icado.

E', um homem dcssn' pl'oporl;fiu.
qt1(l de.saparL'co no n,rlndo a;n'.ia
angllsliaco por tOl'mcJ:las.

===:;:uas:::

Sr. Presidente, os qlle aqui no
i3ra~i1 assimilamos' à conduto polli.

É ness" época, que a 19l'eja leo, tica ti imperiosa necessidade ded;-
a SOl'lo de encontl'al' gl'a.ndcs !las. l'igir-se a aç;(o do home In rubi :00
~urcs que, sucessivamenle, esliv()-. pal'a o exame dos problemas tla
ram à altul'a d()sgl'anues e\'011L03 eic.na!s flm,iamcnlnais. a fim d~ fóO.

eS[lull1ejado, subl'o a bUI'ca de S[ir) lucinn:í-l05 tcndcl-sc em vista tlITllt
Pedro: . Benedito XV, Pio XI PIO linha nacionalista é opol'tlmo acen
XII cadi\ quuisob lllllus[Jeclo' Lo,H tuar-se que tamném para n6s. ,<ob
oferecido l'esisl,)neia o lern mal'co:lo '~SS0 ângulo, significa pC!('ela imensa.
o rumo no meio da fll'Ocela,:io me'o a morte dêsse llllissimo valor hl]
dos embale", aVlIlloLl e cresceu a ri, mallo .qul' foi Pio XTI. Foi ~Ie o
gura de Eug&nio l'acelli,· o Santo grnlllil' chefe de l1r11l I'p.lil!"iã'l en·
Padre Pio XU, como homem doEs- conll'nda nas raizos da nacionalidll
lado de qualidades geniuis, com I'U_ de. religião CI(te, all'3Vés dos An
mos e ['Q!ldnr;ão qUe se diria inspi- chieta-s, dos Nóhrega!. de lima c6rlo
rados por D'!l1s'. Aluou MO'IJum[lo, de mártil'os esllntos. entre os Quais
rfoelo da 11'51 ória en, (Iue ()A mal()- tamMm figuram os frei Serafim rl03
res vultos .snrgil'am, dominaram e .Goriza, os frei Angelo de Sassofer.•
tomarampa:'le ,'os g"randrs acolli.:!- ralo, os Dom Silvérlo. OI! Dom Vi
cim.!ntos: Chu (','h i\l , HooseveIl, ISt:!- ~,oso e muitos onlros, vem modelan
lin e Lenine, '~!ussolini. lIitlel·... do u alma de nosso povo, dand,)
uns encarnando lerl'Ívoisf6rças dcs_ lhe um sentido espil'ituu! e um
IruíJora,~' concepcÍJes cruelmente de~lino imorlal,
mllterialis(.R; da v'da, oulros 1t1tUI1- E'parn nós nacionalistas ponLo
do pela sohrevivência da civiliza- imporlante, ,iá quo não existe na
ção com raízes crislãs, mas. de ção som llUcionnlisllJO. assim COmo
qualquer modo, elenl1'O elas eoneCfl- não exIste conteudo sem con[jnen~
"ões 1JumanM' hOJllé'ns rxlrao!'din~- tc, dciX(lt' claro Que o nacionalis_
rios, de gl'ullL1e podel'io e imef\~,l mobrasiloiro tem como fundamen
projecão hisl6tica, Assim, a IlUTI1n· to manter a tradição dentro dn
nidal1 e Pl'(lscnci,)\t alLwt'cmeon le01_ qual so descnl'o!\~ esla Nacional[·
por.incamclllo no se11 do;;lino 'fill(l1- dade, :I saber. derJtru de uma tradi
ras de exepeiol1al grandeza: umas Cão el'isli1' sobretudo católica. umrt
assinaladas pelo sígno da des;;l'nçn tradjc~o que não deixe se pe1'cam
e dos malefícios, outras en::-;runrlc. a~ raízesmcrg11!badas no passado,
delas por SUa. ncflo cf\nsll'u{iYQ. No que definem (l Nação, a fim de q\l~

meio c1t'isl.0s homrns n(l invnl!'"a l'oS na pró;'l!'Ja cultura elo País, não 11a
proporcõ"s agig:mlou'se o vul~c .ia. uma. €c(.'.50. t1m caril' entre I)

sereno, o vullo aa11 1.0 e clurivirj''I1le ontem €oO amanhã· para havor no
de Pio XTr,tle foi (1 granel", enlre tempo umr, contjnui(l:lde, pnea q',W
os ma i01'02 lrornrns cksua C]10CJ., se perpetue o so discl'iminc o. Na·-

Dofencli'1\ a !1'l'I',ia 1111lnahoraflo~ i;lli~ c~mo uma. eoisa que lenha se~ls
maiorrs perigos, cios r.faC]uesmai.. [11'1 pr~os caractel'istic08. sua marca

, . . , , . próprIa fiOU desUno pr6prio Ren
sérlOs q\H\ se dJrlglam mesmo·~·' . .' -
sua ba"c,a seu:;; alicerce". poi~ :~nd~. pOl'~~nto' e~ta ~ol11enagem,
eram a/arrl1es d,' tl111a eonc"pr.~\O ome os Ulle.;01Ja!Jstas, faze-

'. ~"I' ., ~ . ", mo.lo com 't .. '
materl'al rf" "iela :'i".~'\ ~l)OC" m"l'~ o prl:l o de reconheCI-

, ,."' .••••••,c .. '" "'menl f'dl'dd
do quo em qlla]r[U(lr outra. firmou I ,o e lll'" J a e . ao Chefe da ,
a Igrej:l os posln!ado.' do primado gr:~,Ja C:l 6 Ica eUl'\·amo·nos revl')- ,
do espi!'iflla! e, Mhrelll(I6. alr~vIls ;~~;~: anle sua m:-m6ritt e ~on1un_ i
cla voz da atuacüo cio g!'.nl1de pas~ . \ com? sentImento uDlversal,
tal', afirmol1 mais do que 111111Ca a ~uc Vc na 1l'I~l'le de Pi{1 XII a pel'da .
grandeza do homem, seu valor im- ue 11m dos maiores exeIDIllares hu
flel'ecível, sua espil'ill1lid:lde. n:a.nos c de umr, granel/> figura, san

tlflcael(\ pela virtude e pelo sofri.
mento. (!luilo bem;; muito bem.
Q .Q>:t:.!lQr ~ all1:açado) •
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cUnárlo' de Cr$. ~.OOOOCO,OO destina· acrcsccntar novid.aelc" ao que foi·1sCDvoll'cl'am. .dcbaixo de· nl)s.,o·,
<lo li a.uxlliar váxios MUnlClpiOlJ do . "
Triângulo Mineiro prejudlcados pe. dito. mas pura tellteml1nllôlI' que " olhos: guerras. surgimerJto de po·
lal! Inundu1Ó€s;tendo po.recer com pesar pcla ~:<lnde .llCl'da COIJI'C vá- derosas fÔl'ça" eCíJJ)ulnJeas e'm~1te.
eullDtitutlvo da comissAo de Finan- ria5 áreas do senlimento PÚI)IiCD. l'inis, impérjos moL'ibnnJós c impI\
çal! lllO projeto e a08 de M. 3,655·68 Os que começamos a abril' O~ dos nascenleF - '..\.Ido denlro de
e 3,665-58. (Relator: sr. Chalbo.ud olho.~ pura a vida nesl.' século te. uma condensur;ãono tempo que
.l318calal. mos presenciario tr:ln~ rorm ilI;ões quase nega0 eilpaço.

22 - Prlmclra dlscl1B8Aodo Projeto mundiais do pro[lorcões nuucôl Nh "" . ~
n," 3.'1l-A,de 1958, que concede li ;gl1aludas em oulros tempos. Ull1a Dia Lluneud... como 0SSU
pell6ão C6peclal de cri 2,500,00 men. ,que a human:dade .vlve. e bem d,~
aa'" ao Arnold, de Abreu COntrelraa, b~uas 81'anrJ?s gl1 erras unll'crsals \'Gr. a [[;I'ej [\ S:.LtijaCn. cstú "cniJo
elC-s':Ildado da PolicIa Ml1ltar do Ois- a a aram aVIdo. humana em seuS p,'ovocn.!,h t'ronlalmenl(· nos seus
trito Federal; r.endo pa.recer .favorá.- funclumclltO! C l'?veJal'um. pu!' ou- concciloo j'unrlamenln i;, porclu,: a
vel da COrlll515âo de Finanças. (Bc- tro lado,a cupac.I(Jade dc.dCWJ}H'ir hum~tlljdud,~ eIn \'llslas C\l'l~US é prê
lator: SI', Chalbo.ud Bi§cala). e~genl~os~estJ'ulcJ,ol'e', r1(, 1)['01)<)1'- sa cle um sentido materialisla da

23 _ :E'l'imeira dlscul!lIião do Pl,'ojeto çues CiclópICa!. PIOI' que isso, àe- vida, em choqll': com o sentirlo es_
a.O 3 ,'lB'1-A, de 1958. que autoriza o sencadC::tl:amna .hurn~nirln,rlr: ~~r- pil'ilual, CjUc anima a religirtO,
Poder Executivo 1\ abrir, pelo MI.:i.l.s- tos conceItos de VIda lua desLt'tudo_
térlo da Educação e cultura. o crédlto r'cs ela alma humana como osellg'C
especial de'Or$ 35,OOO,OOO,OopaJ'a UU~ nhos morLifcl'OS para o 1'01',)0.

xiliaro Asilo São l.ui8 da Velhice oe- Queira Dcus C]uc se-Jaa morte para
salJnparada, nesta oapital; tendo PlI- 1 reSSl1l'eil;1\o.
reoer da Co-mi&sâo de Finanças pela A pl'imdra guerra trol1xe 110 s,m
aprovação do projeto. (Rlelatol'; Se·
nhOr Georges GalyAo). bojo revoluçno social prorunrh,

24 _ Pl'lmelra'diBCuSS~ do Projeto apoiada num cone~ito malel'iali.·la
da vida qUe afetou o mundo no seLl

n." 3,942-A. de 1958 que autOl'lza o
Poder .Executivo 11 abrir, pelo M1nI6- âmago. Como falar positivo. no
'Mr1o da Agricultura, o crédito espe- meio de negações. que foram \'erda
eial de Cr$ 1.002,111,80, para ocor- deiras desgraças. pl'omo\'em um
reI' ao pagamento dOll débitos do reergllimento social das massas hu
Núcleo col<lnla Ide Monte Alegl'e n'1' manas e forçam os grupos dil'i;:;en
iiga. OolOnlll. Agrlcola Nacional do t,es de todos 019 pafses n considerar
P&rá; tendo parecer favorâ.vel da o amparar êsse socrguimento, sob
ComiBsão de Plnançaa, (Rlelator: Se· pena de perecimento.
31nor Va.sconceloa Costal. Essa l'cvoluçãofoi o desfcchoe>;_

25 -.DiscussAo prévia do Projeto [,10sivo da filosofia raci,malisla,
n," 2.. 268·A, de 1957, que crlao se- nasceu. sob o Il;gno do malerialismo,
guro-desemprego ed! outras pl'Ovi. c. portanto, dá llO 'de"lillo do ho·
<iênclas :tendo parecer pela Ineous- mem na tena uma Jimi[acco qu~
titucionnlldade e Jnjuridieidade da .,. .,[ " . .
ComlSllão de C011lltltulçAo e Jll&tlça, se choca con~ o. espJl'Jto relJgloso,
(Rela'1ot: Sr. S1!gac1u Viana~. . sohreludocrlslao e, mais purtl-

26 _ O!SCUBS~ prévia do Projeto cularmenle, católico:
n." 2,'l46-A, de 195'1, que d1.spôe 50. Outra guel'l'a dos nos'sos dia;, nCl
'ore tolerância ao .tra'oalhlldor no lnl- meio de maiorc;; e mais eslranhos
cio do eXilediente do s.ervlçOj tendo 50ft'imcntos, acelerou, 110campD cio
parecer. pela inconstltuclonalldade, enlifico e tecnológico, o conheci
<la COmissão de constituição e Jus- mento. mesmo o uso, de uma nova
tlça. (Relator: Sr. Ivan BlcharlLl. forrna do energia, baseada na eon-

IX cepção genial dc Einslcin. conrI811-
LerJanta-se a sessáo âs 16 horas sada. a f6rmula científica segundo a

e 45 minutos. C]ual a matéria 15e transforma em
energia.

Essa. concepção cienlífic,t' Jlar8-
DISCURSO DO DEPUTADO SE· cia a olhos npre~sados capaz de

NHOn GABRIEL PASSOS PHO- abalar o conceito básico dns roli_
FEnlDO NA SESSÃO DO mA 13 giües; o demüuio da iJlleligüncia
DE OUTUBRO DE 1958, Cu.IA tentava inqllieUa', alravés cio orp;u-
PUBL,ICAC.W S:Elll.IA· FEITA lho humano, aa profundezas '1:1:1
:POSTERIORMENTE. ercn(.'a do homem. SC1'ia mais uma
O SR, GABRIEL PASSOS: vilória destruidora da conc"pçito

materialista da vida., pr'elcndendo
S,', Prc.-;icl(;.nte, 81'S. Deputados, p1'ova1' a vã impotência do homcm

talvoz fóssoescusa40 acrescentar em IJuSCUI' as .grandC\S fôr~us da es
algo às brilhantes orações aqUi pl'O'- perunça em Deus. Lula qllas'J J'í
J'criL1i:\s pelos ilustre" colegas' que sica enlre a matéria e o cspirito,
me precederam, os quais fi1,el'am. Por outro lado, com a aproxima
oro I'01al:no 11. S. Sanlidade Pio XII, Cito no tempo e no espaço, atl'avés
J1ecl'olôgios que são ve1'eladeiros en- dos novos engenllos humanos - ra
8aios o apreciações !lestinaclns a diocomunicação, cinema, etc,· crb·
jJc'rdurar, :'irio se pode. porém. em dOi pelo'shomens, seuLimo2, pre_
se ll'ulancl"o de um morto dlls di" scncirimo~ C·OJnO se clêles fôssemos
mCllsü('s hi",Iúriens ele .Pio XlI, r1,~i_ p '" tal'clclpan es' llcontecimenlo" rle A hurl1imida1Íe J1err::io nm homem
~al' de falar algo aindll,não pa~.u ~ l - b' •.Vus as pl'o'porc()~s .. Istul:lCas Se I.!I!- d~ gfQ!lpçign,a(s qUi.\Hílafles. ;p'Ul'<I
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IiIRE IORIA· DO EXlIl:.llIENT:; N' l.r.:; -1\o:':.··,or Mil1i~r:", (~, .. 11~ I.~H, de 148 '>1\, "re."[ll"i.:> dC'Rcl ruero. l.'UI·)lI;·' 110 :ienllor UeplltadC
R'[açõ,s ;~"teriMOS. Jbtera p~dl~o "l'· Qucrim~nto n' 2.579·57. .lo SerJllo, Carlos Lacerda. 11

Secão do E:,pediente jeD do o,icio ti' 2, !3Y. de l5.l0.55, a Deputado Carlos Lacerda. No 1.0SO _ Ao Senhllr Ministro d~
r,'speito C:o RC",llcrtmcnto nl 8,,5·55. do N",. 1.,u8 _ Ao Sennor Chefe do T b Ih 'I" Co' R

RES;~Nl.A D:: - 0FiC,OS EXl'i~. Senltor D.'putado C,,,·lo. Lac.rda. . In ra a o. noústrJa c 'mérclo., el·'

I
GabiJieteClvl1 da Prcsidéucia da Rc· tera pedido objeto cio oficio n" J.005.

DllJUS N. I.01ó - .11",) S,nhor Chefe do pLiblh:a. Reitera pedido objetl> do oficio de, 19·9·58, arespello do Requ\'imentOl
Of:;;os e::.,_ l,dos de outubro IIGl::bine',~ CI\'il dad~dr~"'dbêJnci \ dela Re

f
.l ~ n'922.de 1/l-/l-58; a respeito cio Re. n

lo
"5 3L·~c5~r·dSa8. do Seohor Deputado ClIf'l

) Ita ,,",tera p~ I ~ o eto o o lr.o ,'~" w. . . I
de 1~5,8 n' 296 dt 25-3·;7, ~ re,pelto elo R~quc- querll1lento n' 3.2,_~.58,. do Senhor N' I.OSI ...;,.Ao Senhor Chde do

]\1' 1.0H - Ao S~llho,:MlOistro das' rimento n.' 2.270-57,clo Senhor Depu- Deputado CarlOl La~erda. Gabinete Civil da Presld~ncla da Re~
'Rl !"'õ 'i> E~terl('"es. I~eilera 'ledid~ ,uh- lado Carlos Lacerda. N' 1.049 -Ao Senhor Ministro do plÍbllca, Reitera pedido objeto do 'oficiO'
l~to do oficio [I' :,~128, ele ,'l·oJ·;;, a N' 1.0·17 - Ao S~r:hor Cheledo Tl'abalh", Indústria e Comercio. Rei- n' 1.,078, de 1,4-10.55. a refpeltó de
respeito do Requcl'i,Mnto 11' ,~20·:;5. do (;,oi)lne'eCivil da Presid.;ncia da Re- tera pedido objeto do ollclo 1l"!J.17,de Requerimento n' S51-SS. do ".~eJlhal
Senil,,! Deputado ~:~lllll.i La"ce,i... nú:'Ii.a. i<eit~ri1 peJI"J obieto QO çIlcio 25-8·58, a respeito do Reqllel'ilDenlo nl1- DCj:lulado CarlOolLaçerdo. '-\
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